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Förord 
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Sammanfattning 
 

Syftet med den här studien var att undersöka vilka effekter som en kompetensutvecklingsinsats 

har haft på individ och grupp, samt på vilket sätt formativa inslag av utvärdering i så fall har 

kunnat bidra till ett lärande. Målgruppen för studien var anställda (11), deras chefer (7) samt 

koordinatorer (2) på en underhållsavdelning på ett kärnkraftverk. Utbildningsprogrammet 

pågick från december 2009 till maj 2010. Studien pågick från september 2009 då beslut togs på 

underhållavdelningens utbildningsråd att genomföra utvärderingen. Studien är en omfattande 

vanlig utvärderingsstudie med fokus på lärande utvärdering. Som utvärderingsmodell valdes 

Kirkpatrick, D.L & Kirkpatrick, J.D. (2005) Four level evaluation model.  Insamlad data består 

av intervjuer, dokument, mötesanteckningar, enkäter och samtal. Samtalet har främst ägt rum 

mellan utvärderaren, deltagarna, cheferna och övriga omkring utvärderingen. Resultatet visade 

att lärande utvärdering kan bidra till lärande. Förutsättningarna är att chefer är involverade 

genom utvärderingsprocessen för att skapa förutsättningar för en god lärmiljö. Det krävs också 

att det finns en samverkan mellan utvärderare och berörda av utvärderingen under hela 

utvärderingsprocessen.  En förutsättning är också att resultatet av utvärderingen tas emot och 

används. Drivkraften hos deltagarna för att överföra lärandet till vardagen var främst 

motivation och vilja vilket framkom i intervjuerna men förutsättningarna för att det ska 

fortsätta att utvecklas är ledningens engagemang och stöd i form av en god lärmiljö. Detta 

innebär tid för reflektion och också att organisationen stöder lärandet. För att ledningen ska få 

förståelsen för vilken kompetens som utbildningen ger och därmed ge förutsättningarna för 

stöd, krävs att de själva deltar i utbildningen. För individerna har kompetensutvecklingsinsatsen 

bland annat medfört effekter i form av stärkt självförtroende, bredare syn på underhåll samt en 

förståelse för andra människor och yrkesgrupper. För gruppen är det ännu för tidigt för att 

kunna se några effekter i ett bredare perspektiv. Lösningen för att nå dit är att många fler måste 

delta på utbildningen innan effekter kan uppnås. I grupper där fler än en har deltagit finns det 

dock tendenser till effekthöjningar inom gruppen. Olika aktiviteter inom den lärande 

utvärderingen visade på att lärande har skett genom hela utvärderingen på olika sätt. Olika 

korrigeringar och åtgärder har genomförts underhand för att uppnå bästa möjliga lärande. De 

genomgångar av prov som leddes av några av cheferna visade på ett utmärkt exempel på hur 

lärande kan ske för olika berörda genom samverkan och samtal. Oklarheter reddes ut och togs 

om hand under dessa möten. Även ett lärande om själva utvärderingsmodellen skedde samt 

dess för och nackdelar. Resultatet visade också på vikten av ledningens engagemang för att 

stimulera lärande. 
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Abstract 
 

Titel  Effektmätning av ett utbildningsprogram – genom lärande 

  utvärdering 

 

Engelsk titel  Effect Measurement of a Training Program – through  

  Learning by Evaluating 

 

Handledare  Lars Holmstrand 

 

Examinator  Magnus Söderström 

 

Datum  Juni 2011 

 

Antal sidor  77 

 

Nyckelord  utvärdering, lärande, effektmätning, lärande utvärdering, formativ

  utvärdering 

 

Keywords  evaluation, learning, effect measurement, learning by evaluating, 

  formative evaluation 

 

 

The aim of this study was to investigate which effects a competence development effort has 

had on individuals and group, as well as in which way formative elements of evaluation 

possibly could have contributed to learning. The target group of the study was employees 

(eleven), their managers (seven) as well as co-ordinators (two) of a maintenance department 

at a nuclear power plant. The training program lasted from December 2009 to May 2010. The 

study was in progress as of September 2009 when a decision was made at the maintenance 

department’s training board to carry out the evaluation. The study is a comprehensive normal 

evaluation study focusing on learning by evaluation. As development model the Kirkpatrick, 

D.L & Kirkpatrick, J.D. (2005) ―Four level evaluation model‖ was chosen. The collected 

input consisted of interviews, documents, notes from meetings, surveys and dialogues. The 

dialogue situation has mainly taken place between the evaluator, the participants, the manager 

and others on the subject of the evaluation. The result showed that learning by evaluation may 

contribute to learning. The prerequisites are that managers are involved in the evaluation 

process in order to create the prerequisites for a good learning environment. What also is 

required is that there is a co-operation between the evaluator and the persons involved in the 

evaluation throughout the whole evaluation process. A prerequisite is also that the result of 

the evaluation is received and utilized. The driving force for the participants in order to 

transfer the learning to everyday life was mainly motivation and willingness which appeared 

in the interviews, but the prerequisites for enabling this to continue to develop is the 

engagement of the management and the support in the form of a good learning environment. 

This entails time for reflection and also that the organisation supports the learning process. 

For the management to gain the understanding of the competence which the training provides 

and thus to provide the prerequisites for support, it is required that they themselves participate 

in the training. For the individuals the competence development effort has among others led 

to results in the form of a strengthened self-confidence, a wider view on maintenance as well 

as an understanding of other human beings and professions. For the group it is yet too early in 

order to be able to see any results in a wider perspective. The solution to reach this is that 



 

7 

 

many more must participate in the training before results might be attained. In groups with 

more than one participant there are however tendencies towards an increase in output within 

the group. Different activities within the learning by evaluation showed that learning has 

taken place throughout the whole evaluation process in different ways. Different corrective 

actions and measures have been carried out continuously in order to attain the best possible 

learning process. The reviews after the examinations, which were led by some of the 

managers, gave an excellent example of how learning may take place for different persons 

involved through co-operation and dialogue. Uncertainties were clarified and taken care of 

during these meetings. Also a learning process took place concerning the development model 

itself, as well as its pros and cons. The result also showed the importance of the 

management’s engagement in order to stimulate the learning. 
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1. Bakgrund 
 

1.1 Inledning 
 

Här beskrivs bakgrunden till utbildningsprogrammet, varför utvärderingen gjordes och valet 

av tillvägagångssätt bland annat. 

 

På en underhållsavdelning med cirka 250 anställda, inom kärnkraftsindustrin, ville ledningen 

skapa ett effektivare underhåll. Det skulle bland annat ske genom att bredda kompetensen och 

vidga synen på underhåll hos personalen. Utbildningen Specialist som underhållstekniker med 

ett brett kursinnehåll inom underhållsområdet, valdes eftersom ledningen ansåg att den låg i 

linje med hur man ville utveckla underhållsarbetet på företaget. Genom att förutom 

utbildningen, slutföra en särskild tentamen erbjöds deltagarna även möjligheten att, enligt 

EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) krav, utbilda sig till 

Europacertifierad underhållstekniker.  Som grund för valet av utbildningsinsats fanns i botten 

en kompetensanalys baserad på organisations- och uppgiftsfördelning, 

befattningsbeskrivningar samt tillhörande utbildningsprogram, där denna utbildning är en del. 

Utbildningen riktade sig främst till underhållsingenjörer, men även underhållstekniker deltog i 

utbildningen. Rekryteringen till utbildningen skedde främst genom chefers urval av deltagare.   

Genom att det var av en utbildning som gav både fackmannakunskaper och förutsättningar till 

att förändra synen på underhåll, kan målen sägas både vara av karaktären attityd, färdighets 

och kognitiva mål.  

 

Parallellt med att utbildningen skulle starta, beslutade personalavdelningen på det undersökta 

företaget att mer aktivt och systematiskt än tidigare, börja med att arbeta med utvärdering av 

utbildning. På detta sätt ville man kunna mäta effekter av utbildningsinsatser. Valet av 

utvärderingsmodell föll på de amerikanska pedagogerna Kirkpatrick, D.L & Kirkpatrick, J.D 

(2005) modell för utvärdering av utbildningsprogram. Modellen består av fyra nivåer; nivå 1 

mäter attityder, nivå 2 mäter lärande, nivå 3 mäter beteende och nivå 4 mäter effekter av 

utbildningsprogrammet. Att utvärdera utbildningsinsatser hade tidigare varit lika med att fylla 

i kursutvärderingsblanketter utan någon djupare uppföljning. Den främsta orsaken till att valet 

föll på modellen var att den utgjorde en tydlig modell för formativ utvärdering där 

utvärderingen genom formativa inslag under utvärderingsprocessen förväntades bidra till att 

ett lärande skulle ske och kunna tas om hand under tiden som utbildningsprogrammet pågick. 

Skillnaden mellan en vanlig traditionell formativ utvärdering och en lärande utvärdering 

ligger främst i den samverkan som sker mellan olika aktörer som är involverade i 

utvärderingen. En annan anledning till valet av modell var att det branschgemensamma 

utbildningsföretaget använde samma modell. Man ville alltså på detta sätt använda 

utvärdering i ett lärande syfte genom att främst vid längre utbildningsprogram, kunna följa det 

från planering av aktiviteter till uppföljning av eventuella effekter.  

 

Detta föll sig väl i tiden för att pröva modellen på utbildningen för specialister som under-

hållstekniker, vilket innebar att gruppen fick utgöra en pilotgrupp för effektmätning av 

utbildning. I utbildningsgruppen ingick inledningsvis 12 deltagare från det egna företaget 

samt 10 från externa företag i regionen. En av deltagarna från det egna företaget hoppade 

tidigt av utbildningen på grund av tidsbrist vilket innebar att 11 deltagare internt slutförde 

utbildningen. I utvärderingsstudien ingår endast deltagare (11), chefer (7) och koordinatorer 

(3) från det interna företaget. Studien avgränsas därför på detta sätt.   
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Motivet till utvärderingen var dels att lära och utveckla genom utvärdering och dels att se 

vilken nytta och vilka effekter utbildningsinsatsen hade på individ och gruppnivå. Beslut om 

att genomföra utvärderingsuppdraget togs av det utbildningsråd som finns på 

underhållsavdelningen, bestående av underhållschefer på olika nivåer, samt en representant 

från utbildningsavdelningen.  
 

1.2 Syfte 
 

Syftet med den här studien är att undersöka vilka effekter som en kompetensutvecklingsinsats 

har haft på individ och grupp, samt på vilket sätt formativa inslag i utvärderingen i så fall har 

kunnat bidra till ett lärande. 
 

1.3 Rapportens disposition 
 

I kapitel 1 beskrivs bakgrund samt syfte och mål till studien. Kapitel 2 beskriver väsentliga 

teorier kring utvärdering och lärande vilket är utgångspunkten i arbetet. I kapitlet behandlas 

också delaktighet, drivkrafter och motivation. Kapitel 3 presenterar problemformuleringarna 

för studien. Kapitel 4 förklarar hur undersökningen har lagts upp. Här diskuteras också tro-

värdighet, generalisering och etiska frågor. I kapitel 5 redovisas resultatet från intervjuer och 

andra datakällor. Kapitel 6 finns diskussioner kring metod och resultat. I kapitel 7 finns 

avslutande reflektioner kring resultatet och arbetet knyts samman. Kapitel 8 redovisar 

referenser som har använts. Kapitel 9 visar bilagorna i arbetet.  
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2. Teoriram 
 

Kapitlet beskriver väsentliga teorier kring utvärdering och lärande.  

 

2.1 Utvärdering 
 

Intresset för utvärdering har ökat i samhället och bakom detta finns det flera skäl. Inom 

företag som genomför stora kompetensutvecklingsinsatser vill man exempelvis ha svar på 

vilka effekter som insatserna ger på individ, grupp och organisation. Resultat från 

utvärderingar kan även ge svar på om man ska gå vidare med ett utbildningsprogram och om 

det leder till önskad utveckling. För att nå den lärande organisation som det ofta talas om och 

som är önskvärd för många företag, kan utvärdering vara en pusselbit för att nå dit. 

 

2.1.1 Definitioner och synsätt på utvärdering 
 

Wikipedia (2011) beskriver utvärdering som 

 
Utvärdering är granskning av en verksamhet och dess 

 resultat. Utvärdering förekommer i utbildning, offentlig 

 förvaltning och flera andra verksamheter. En utvärdering 

 kan omfatta en undersökning med hjälp av enkäter eller 

 intervjuer. Wikipedia (2011) 

 

Synsätt och definition varierar när det talas om utvärdering. Jerkedals (2005) uppfattning är 

att det inte finns någon riktigt definition på vad utvärdering är och att den ska vara så allmän-

giltig som möjligt. Sandberg & Faugert (2007) och Jerkedal (a.a) ser på utvärdering på 

liknande sätt 

 
…att beskriva och värdera ett program Jerkedal (a.a, s. 21). 

 
en systematisk undersökning av en aktivitets värde och betydelse 

Sandberg & Faugert (a.a, s. 13). 

 

Att vara systematisk betyder att vetenskapliga metoder används på ett strukturerat, organiserat 

och metodologiskt arbetssätt när en utvärdering genomförs. Det material som kommer in i en 

utvärdering måste värderas utifrån de kriterier som finns uppställda. Detta speglar värdet och 

betydelsen av det som undersöks. Kriterier som handlar om bedömning eller värdering ser 

Sandberg & Faugert (a.a) att det är av centralt värde.  

 

Vedung (2007) poängterar liksom Lundahl (2006) att utvärdering sker i efterhand och därav 

bedöms inte planerade åtgärder.  

 
Noggrann bedömning i efterhand av utfall, slutprestationer, förvaltning och 

beslutsinnehåll samt organisering av offentlig verksamhet, vilken tänkes spela en 

roll i praktiska beslutssituationer Vedung (a.a, s. 22). 

 

Granska och värdera särskilt utvalda delar gentemot överenskomna kriterier. 

Lundahl (a.a, s.10). 
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Karlsson Vestman (2009) ser inte att det finns någon klar definition över vad utvärdering är, 

men förklarar det som 

 
en normativ analys av halten av en åtgärd, dess resultat och vägarna dit. Svårig-

heterna börjar när man ska precisera vad som är den goda och dåliga halten, samt 

vilka resultat och vägar till dessa som är viktigast. De flesta torde instämma i att 

utvärdering innebär att värdera och uttala ett omdöme om det som ska granskas. 

Karlsson (a.a, s.55). 

 

2.1.2 Syften med utvärdering 
 

Förändrad syn på styrning och kontrollen av verksamheten förklarar Karlsson Vestman (a.a) 

har gjort att ett ökat intresse för utvärderingar skett inom den offentliga sektorn. Följden av 

detta är att man nu använder systematiska utvärderingar som bidrar till ett kritiskt granskande 

både under och efter olika insatser som ska bedömas. Genom att ifrågasätta på ett djupare 

plan hänvisar han till att det centrala syftet och uppgiften med utvärdering är att uttrycka ett 

värdeomdöme om det som har utvärderats.  

 

Syften med utvärdering kan vara många och Karlsson Vestman (a.a) hänvisar till bland annat 

ett värde i att stimulera lärande och förståelse i ett specifikt område eller för att utveckla 

verksamheten . Det förekommer även syften som har en kontrollerande funktion vid olika 

typer av beslut som ska tas utifrån en utvärdering.  

 
Att ge information om verksamheter: att ge ny kunskap som hjälper ledningen att 

agera; att utveckla och bidra till verksamheters analytiska kapacitet; att främja 

lärande; samt att vara kritiskt granskande för att främja genomskinlighet, öppenhet 

och granskning. Karlsson Vestman (a.a, s. 58). 

 

I enlighet med Karlsson Vestman (a.a) beskriver Vedung (a.a) ett främjande syfte till fördel 

för utveckling. Han hänvisar då till Elvapunktsprogrammet för utvärdering i offentliga 

sektorn, där punkt två handlar om frågan om övergripande syfte: Vilket skall vara 

utvärderingens överordnade ändamål? Där poängteras vikten av att utvärderaren informerar 

sig om vilket övergripande syfte som uppdragsgivaren har med utvärderingen. Syftet kan 

antingen vara främjande (utveckling) eller kontrollerande. 

 

I likhet med Jerkedal (a.a) ser Sandberg & Faugert (a.a) faror i att vara för snabb i 

utvärderingsplaneringen med att gå till hur den ska genomföras. Författarna sätter stor vikt 

vid att strukturen varför, vad, vilka, hur och resultat följs. De hänvisar den första anledningen 

till att få beslutsunderlag till om exempelvis att ett utbildningsprogram ska fortsätta, läggas 

ner eller kanske utvecklas (summativ utvärdering). Den andra anledningen till att genomföra 

en utvärdering hänvisar de till att ge stöd och hjälp till ett program, (formativ utvärdering). 

Robert Stake har gjort en talande kulinarisk beskrivning av formativ och summativ 

utvärdering som citeras  

 
When the cook tastes the soup, that´s formative evaluation; when the guest tastes 

it, that´s summative evaluation. Roos (2005,  s. 56)  
 

En utvärderings uppgift är att ge information. Om denna information inte kommer 

till användning är utvärderingen inte försvarbar. Jerkedal (a.a, s. 37). 

 

Hedenquist (a.a) definierar syftet med utvärdering på liknande sätt som Vedung (a.a). 
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En utvärdering syftar till att ge underlag för det i nuet eller den närmaste framtiden 

aktuella beslutsfattandet. Att utvärdera innebär att systematisk lära av erfaren-

heterna Hedenquist (a.a, s. 32). 

 

2.1.3 Vad ska utvärderas och vilken kunskap söks? 
 

Vid en utvärdering bör man ställa sig frågan vad det är som ska utvärderas och vilken 

kunskap det är man söker. Som hjälp till detta finns olika modeller för att kunna avgöra vilket 

fokus som en utvärdering ska ha med avseende på exempelvis mål, process och resultat. 

Karlsson (1999)  

 

Sandberg & Faugert (a.a) och Jerkedal (a.a) är eniga om vikten av att god kunskap finns 

omkring det som utvärderingen ska handla om. Kunskapen måste delges från sakkunniga och 

andra intressenter för att det som ska utvärderas blir tydligt klargjort från början. Detta är en 

förutsättning för att kunna sätta upp kriterier för det önskade resultatet för utvärderingen. 

Författarna framhåller också vikten av att man tidigt i utvärderingen formulerar frågor till den 

datainsamling som ska genomföras. På samma sätt ser Vedung (a.a) och Hedenquist (a.a) 

betydelsen av klarställande och pekar även på vikten av att skriftligt formulera vad det är som 

ska utvärderas och hur det ska bedömas, samt tillhörande frågeställningar, samt att detta är 

överenskommet, känt och godkänt av både beställare och utvärderare.  

För att ett användbart resultat från en utvärdering ska framkomma och skapa ett mervärde har 

de frågor som ställs betydelse. Att använda frågor som är allt för neutrala ger troligtvis ett 

resultat som känns både ointressant och överflödigt. Jerkedal (a.a). På liknande sätt ser 

Lundmark (1992) att den här typen av frågor besvaras vid utvärderingar. 

 

2.1.4 Modeller för utvärdering/genomförande 
 

När datainsamling och analys ska göras kan en utvärderingsmodell fungera som ett stöd vid 

strukturering och vad som ska fokuseras på. Beroende på vilket utvärderingsproblem man har 

så styr detta vilken typ av modell som man kan använda. Det val som görs av 

utvärderingsmodell är det som styr vilket perspektiv som då används. Sandberg & Faugert 

(a.a). Även Lundmark (a.a) hävdar att utvärderingsarbetet blir enklare och mer strukturerat 

med hjälp av vad hon kallar en planeringsmodell. 

 

Att tro att en enda utvärderingsmodell som används kan ge svar på alla stora frågor kan vara 

riskabelt enligt Vedung (a.a). Reflektion måste göras inför beslut om en utvärderings 

genomförande om att en enda metod endast visar på ett perspektiv, vilket i sin tur endast ger 

ett svar.  Av den anledningen förespråkar han att flera modeller används vid en utvärdering. 

 

Kirkpatrick, D.L & Kirkpatrick, J.D (a.a) modell ‖Four levels of evaluation‖ bygger på 

principen att en utvärdering av ett utbildningsprogram delas in i fyra nivåer. De olika nivåerna 

mäter (1) attityder hos deltagarna, (2) vilket lärande som har skett, (3) hur lärandet har 

överförts till ett förändrat beteende samt (4) vilket resultat eller vilka effekter som detta har 

genererat. 

 

Modellen kan jämställas med en taxonomi där de olika nivåerna i modellen måste genomföras 

i tur och ordning för att det ska vara meningsfullt att utvärdera efterföljande nivå. Beroende 

på omfattning och typ av utbildningsprogram tas ställning till vilka nivåer som är lämpliga att 

utvärdera i just det aktuella fallet. Kirkpatrick, D.L & Kirkpatrick, J.D (a.a). 
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Villkoren för att utvärderingar enligt ovan nämnda modell ska vara effektiv och användbar är 

exempelvis att beslut tas om vilka nivåer som ska utvärderas. Planering bör göras i god tid 

före ett program startar. Om en utvärdering av lärande (nivå 2) avses, bör ett förtest 

genomföras före kursstarten för att ge förutsättningar för mätning.  Det är även av stor vikt att 

det skapas former för samverkan mellan de intressenter och deltagarna som finns med 

omkring utvärderingen. Ändamålsenliga former för samverkan mellan intressenterna och 

deltagarna i utvärderingen måste säkerställas. Utvärderingar som främst handlar om attityd 

(nivå 1) och lärande (nivå 2), kan med fördel utföras av en utvärderare. För att få önskade 

effekter på främst beteende och resultatutvärderingar (nivå 3 och 4) bör chefer involveras i 

utvärderingarna och ett nära samarbete är viktigt att det etableras mellan chefer och 

utvärderare. Det är förutsättningen för att ett lärande i vardagen ska ske. 
 

Figur 2.1 Omarbetad efter Kirkpatrick, D.L & Kirckpatrick, J.D (a.a) modell för utvärdering av utbildning 

 

 

 

 

 

  

Nivå VAD vill vi veta? VARFÖR vill vi veta? HUR gör man? NÄR? 

1 Attityder Vad eleverna tycker om 

utbildningen och deras 

förutsättningar att kunna 

ta till sig informationen, 

t ex motivation och för-

kunskaper 

Påverkar hur mycket 

eleven lär sig 

- Enkäter 

- Intervjuer 
Direkt efter 

utbildningen 

2 Inlärning Teoretisk kunskap 

och/eller praktiska färdig-

heter 

Man kan inte tillämpa 

sådan som man inte har 

lärt sig 

- Skriftliga/muntliga prov 

- Utförandetest i simulator 

- Självuppskattningar 

- Före och direkt efter 

utbildningen 

- Eventuellt även efter 

en tid (glömske-

kurvan) 
3 Beteende 

(tillämpning på 

arbetsplats) 

 

Även kallad 

effektmätning 

Om eleverna tillämpar 

sina nya kunskaper på sin 

arbetsplats 

Om kunskaperna inte 

omvandlas i praktiskt 

handlande blir de 

verkningslösa. Är 

utbildningen relevant 

och 

verklighetsanpassad? 

Utbildas på ‖rätt‖ 

saker? 

- Observationer 

- Självuppskattningar 

genom intervjuer eller 

eventuellt enkäter 

- Före och några 

månader efter 

avslutad utbildning 

ca 3-6 månader 

4 Resultat 

 

Även kallad 

effektmätning 

Leder utbildningen till ex 

säkrare drift, färre fel osv 

Uppnås syftet med 

utbildningen? Är 

utbildningen kostnads-

motiverad? 

T ex registrera antalet fel 

före och efter utbild-

ningen och uppskatta 

kostnaden för utbild-

ningen i jämförelse med 

minskade kostnader pga 

färre fel 

Tillräckligt lång tid 

efter utbildningen för 

att resultaten ska 

hinna infinna sig 
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2.1.5 Utvärderarens roll 
 

Utvärderarens roll kan vara svår beroende på att han ska vara både ämneskunnig, saklig och 

fungera som kritisk granskare. Det kan också finnas svårigheter med att värdera resultat som 

framkommer eftersom resultat kopplas till värderingar. Att ha tillräcklig kompetens både när 

det gäller tekniker för utvärdering och datainsamling är viktigt hos både beställare och 

utvärderare. 

Karlsson (a.a); Kirkpatrick, D.L & Kirkpatrick, J.D (a.a); Jerkedal (a.a). 

  

Att välja intern eller extern utvärderare beror ofta på vilket syfte som är uppsatt för 

utbildningen. Val av en extern utvärderare kan vara att föredra om syftet är av kontrollerande 

karaktär eftersom det är eller kan vara ansvarsutkrävande. Vid summativa, främjande 

utvärderingar spelar valet av intern eller extern utvärderare ingen roll enligt Vedung (a.a). 

Jerkedal (a.a) hävdar att beroende på vilken syn som utvärderaren har på utvärdering styrs 

vilken roll som han har. Rollfördelningen mellan beställare och utvärderare måste vara klara 

när en utvärderare engageras för ett uppdrag.  

 
Kunskapsmässigt har intern utvärdering också ett försteg, ty den utförs av de mest 

insiktsfulla. Intern utvärdering resulterar vidare i återföring och lärande eftersom 

användare och utvärderare är samma person eller  på högre aggregeringsnivåer  

samma personer eller samma organisation. Genom intern utvärdering bygger man 

upp en kompetens i utvärderingsfrågor, vilket på sikt kan öka effektiviteten. 

Vedung (a.a, s. 182). 

 

Vedung (a.a) resonerar kring för och nackdelar med interna respektiva externa utvärderare. 

Han ser olika risker vid interna utvärderingar, exempelvis tar intern utvärdering tid från de 

ordinarie arbetsuppgifterna och det kan också finnas avsaknad på objektivitet. Som intern 

utvärderare ökar risken att ‖man inte ser skogen för alla träd‖ det vill säga en hemmablindhet 

kan finnas och därmed svårigheter med att tänka nytt.  Spridningen av utvärderingen har 

betydelse för användandet och vid en intern utvärdering kan risk finnas att den endast sprids 

till dem som finns i den närmaste kretsen. Externa utvärderare har ingen koppling eller 

bindning till någon part i en utvärdering och där det finns eventuella konfliktsituationer är en 

extern utvärderare frikopplad från detta. Det kan även ge en större tyngd med externa 

utvärderare.  

 

Lundmark (1992) framhåller vikten av utvärderarens roll när det handlar om att förklara och 

förstå det som händer under utbildningen och även det resultat och dess effekter. 

Förutsättningen för detta är att man är väl insatt i de förutsättningar som deltagarna och 

utbildningen har. En del av lärmiljön är det handlingsutrymme som finns för deltagaren när 

han är tillbaka i det vardagliga arbetet. Har utvärderaren förståelse för detta kan det också 

vara en pusselbit till att förstå varför utbildningseffekterna ser ut på det ena eller andra viset. 

 

2.1.6 Användning av utvärdering 
 

Sandberg & Faugert (a.a) resonerar kring hur resultatet av en utvärdering sprids och ser 

utvärderarens roll som en pedagogisk funktion att främja lärande och utveckling. I rollen är 

det utvärderaren som kommunicerar och överför kunskap till de som finns runt omkring 

utvärderingen. I uppgifter som ligger hos utvärderaren ligger det att ta fram rapport över 

resultatet, arrangera möten kring det som framkommit i utvärderingen exempelvis 

erfarenheter och reflektioner.  Syftet med aktiviteterna är att skapa förutsättningar till att 
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utvärderingen kommer till användning och bidar till lärande och utveckling. Exempel på vad 

som kan göras för detta är 

 
- En intern referensgrupp inom en organisation, som kan fungera 

som bollplank åt en extern utvärderare och samtidigt fungera som 

‖interna ambassadörer‖ för användning av utvärderingen 

 

- Löpande avstämningar med mottagaren, vilket bygger upp ett ökat 

‖ägarskap‖ till utvärderingen från mottagarens sida 

 

- Tolkningsseminarier, där mottagaren aktivt deltar i tolkning av 

fakta och utvärderingsresultat samt själv formulerar sina slutsatser 

innan en färdig rapport är klar 

- Workshops eller andra typer av övningar där utvärderingsresultat 

tolkas, problematiseras och värderas gemensamt (Sandberg & 

Faugert (a.a, s. 58). 

 

Detta stöds av Ellström (2009) som påpekar att resultat från utvärderingar av program bidrar 

till utvecklingen av det utvärderade men beror på hur det överlämnas och mottas. 

 
Ett interaktivt synsätt på utvärdering, som bygger på nära samverkan mellan 

utvärderarna och användarna av en utvärdering, och där användarna inbjuds vara 

delaktiga i planering och utformning av utvärderingen; samt att en utvärdering 

utformas och genomförs som en lärandeaktivitet, och som del av en strategi för 

lärande och kunskapsanvändning i den verksamhet som utvärderas. 

 Ellström (a.a, s. 126). 

 

Hur resultatet kommer till användning hävdar Jerkedal (a.a) beror på kvaliteten, behovet, 

validiteten och trovärdigheten.  Han kopplar även in presentationen av resultatet och 

utvärderarens engagemang som visas vid presentationen. En utvärdering som görs i fel tid har 

mindre förutsättningar till att komma till användning.  

Vedung (a.a) hänvisar till gjorda studier som visar på att utvärderingar behöver ambassadörer 

i organisationen som ska ta emot utvärderingen för att den ska användas.  

 

Alvesson & Svenningsson (a.a) visar på ett exempel kring ett förändringsarbete som 

misslyckades eftersom det inte fanns en tydlig rollfördelning och skyldigheter i 

organisationen. De hävdar att intresse och engagemang hos chefer samt koppling till vardagen 

saknades vilket var orsaken till misslyckandet.  I enlighet med Alvesson & Svenningsson (a.a) 

föreslår Karlsson, (a.a) att förändra utvärderingen genom att göra den mer vetenskaplig. Det 

finns utvecklingspotential när det handlar om kommunikationen mellan utvärderare samt att 

både förbättra och förenkla språket.  Det kan ske genom att exempelvis skriva tydligare och 

mer användarvänliga rapporter som är intressanta och därmed kan leda till att användningen 

av dem ökar. Vedung (a.a) och Karlsson (a.a) är överens om att brist på kunskap, motivation 

och resurser kan åtgärdas genom att utbilda användarna. 

 

2.1.7 Utvärdering med fokus på lärande 
 

Att hela tiden ta om hand det som framkommer under en utvärdering, utifrån vad deltagare, 

handledare och övriga kring utvärderingen ser och uttrycker innebär att ett lärande sker. En 

formativ utvärdering är främjande och stöder detta. Kirkpatrick, D.L & Kirkpatrick,J.D (a.a) 

modell kan sägas vara en variant av samma typ av idé för utvärdering som finns som olika 

traditionella utvärderingsmodeller. Det som är fokus i modellen är lärmiljön handlar om att ta 
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vara på den kompetensutveckling som sker hos individer och grupper under utvärderingens 

olika faser.   

 

Kärnan i begreppet lärande utvärdering förklaras av Ellström (2009) enligt de fyra punkterna 

 
1.  En utvärdering med den flerfaldiga uppgiften: 

 Att utveckla vetenskapligt hållbar kunskap om det program som utvärderas, t.ex kunskap om samband mellan 

programaktiviteter och resultat/effekter av dessa aktiviteter; 

 Att ge underlag för förbättringsåtgärder; 

 Att bidra till individuellt lärande i form av nya kunskaper, begrepp, perspektiv etc hos dem som direkt berörs av 

utvärderingen samt till ett organisatoriskt lärande, t.ex. i form av förbättrade rutiner för program-

/verksamhetsutveckling 

 Att ge underlag för offentlig debatt, opinionsbildning och lärande vad gäller den verksamhet, det projekt eller 

program som utvärderas 

 

2.  Utvärderingen genomförs under ett pågående projekt eller program med syfte att dokumentera processen och att ge 

underlag för kontinuerliga förbättringsinsatser-utvärderingen har således en i huvudsak formativ funktion. 

 

3.  Utvärderingen utformas och genomförs i samverkan mellan utvärderare och de som berörs av utvärderingen, men 

inom ramen för en tydlig arbetsfördelning mellan utvärderare och de som ansvarar för projektets/programmets 

genomförande. De som berörs av utvärderingen (användarna) inbjuds att delta i formuleringen av utvärderingens 

syfte, frågeställningar och metoder för datainsamling. 

 

4.  Utvärderingen genomförs som en cyklisk process där aktiviteter för insamling och analys av data varvas med 

gemensamma seminarier med fokus på feedback, validering och tolkning av resultat samt diskussion och planering 

av åtgärder. Datainsamling och analys kan ske med olika former av metoder – enkät, intervju, observation etc, - och 

undersökningsformer, bl.a surveys, kvasiexperimentella designer och fallstudier. Ellström (a.a, 112-113) 

 

Skillnaderna mellan traditionella formativa utvärderingar och lärande utvärderingar förklarar 

Ellström (a.a) främst ligga i ovanstående punkterna 3 och 4. Här riktas fokus mot att ge 

feedback och också analysera vad som framkommer ur de olika aktiviteter som genomförs 

under utvärderingsprocessen vilket främjar lärande för alla som är involverade. Det kräver att 

utvärderingen är organiserad för ett sådant arbetssätt och att de resultat som framkommer 

‖skickas ut‖ och ‖tas emot‖ för att komma till användning i det vardagliga arbetet. Detta är 

även ett sätt att få fram vad som behöver göras för att utveckla exempelvis det 

utbildningsprogram som utvärderas eller den verksamhet som är berörd.   

 

 

2.1.8 Effekter av utbildning på individ och gruppnivå 
 
Effekter av utbildningsinsatser handlar enligt Lundmark (a.a) om att se vilken följdverkan 

som insatsen visar på olika sätt på individ och gruppnivå. Utvärderingen kan ha och har i 

denna undersökning fokus på två nivåer; individ och gruppnivå. Lundmark (a.a) skiljer 

nivåerna åt genom att man på individnivå intresserar sig för exempelvis vilka kunskaper, 

förändrat beteende eller färdigheter som en individen har fått med sig från utbildningen. På 

gruppnivå tittar man på hela gruppen som individen eller individer från utbildningen ingår i. 

Det kan handla om att man inom gruppen samarbetar bättre, kommunicerar tydligare etc.  

Hon nämner även nivåerna organisation och samhälle men dessa nivåer är avgränsade från 

denna studie. 
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2.2 Lärande 
 

2.2.1 Lärande, förutsättningar och hinder 
 

Backlund (2001) förklarar lärande som  

 
något mångfacetterat med den minsta gemensamma nämnaren för begreppet 

lärande, lärande är en förändring. Lärande är en process som är baserad på 

konkreta upplevelser. Kunskap utvecklas genom att erfarenhet omvandlas när 

individen i handling ändrar sitt sätt att tänka. Lärande ses alltså här som utveckling 

av kunskap och förmåga att handla. Backlund (a.a, s. 78). 

 

Ellström (1996)  resonerar kring förutsättningar och hinder för lärande i dagligt arbete 

 
den starka betoningen av en kunskapsprocess utan slut innebär att tyngdpunkten 

förskjutits från formellt till informellt lärande och att den tidigare så skarpa gräns-

dragningen mellan utbildning och arbetsliv därmed har luckrats upp. 

Ellström (a.a, s. 142-143). 

 

 Även Docherty (1996) pekar på studier kring fördelningen av det formella och informella 

lärandet och vikten av lärandet i arbetet. 

 
Ledningen måste skapa förutsättningar som underlättar lärandet för en enskilda, 

gruppen och organisationen för att minska gapet mellan inneboende möjligheter 

att handla och kompetensen att handla. Dessa förutsättningar kan vara såväl 

formell utbildning inom företaget som lärande i arbetet. Detta lärande kan 

integreras i den anställdes arbetssituation genom arbetets utformning och 

organisering samt genom utformningen av planerings-, uppföljnings- och 

belöningssystem. Ett sådant lärande i arbetet måste ägnas särskild uppmärk-

samhet, eftersom det svarar för det mesta av den enskildes totala lärandet i 

arbetslivet. Aktuella studier pekar på att formella utbildningsinsatser svarar för 

något mindre än 20 % av den enskildes lärande i sin arbetssituation. 

Docherty (a.a, s. 15). 

 

Larsson (1996) definierar begreppet lärande som att det mest fundamentala i människans 

tillvaro är att tolka den samma. Det sker genom att vi under vår vakna tid fyller vårt 

medvetande med alla möjliga intryck som ständigt ska tolkas som Larsson (a.a) benämner det 

vår personliga kunskap.  Vidare förklarar han att för att kunna göra tolkandet används verktyg 

i form av en kulturbunden förförståelse, språket och samspelet med andra människor. 

Gustavsson (1996) och Larsson (a.a) är överens om att det behövs en utmaning av invanda 

tolkningar, ―en spaning‖ för att en kunskapsprocess ska komma igång. För att denna process 

ska kunna starta och något nytt komma till krävs skillnader och erfarenheter. Dessa 

konfronteras i en fri dialog.  

 
Att kunna se något från en annan synvinkel än den egna är ett första steg, när man 

vill ta ställning på ett moget sätt. Då har man en fullständigare bild att ta ställning 

till och då blir ställningstagandet mer välgrundat. Detta kräver respekt för olika 

synsätt men också en förmåga att lyssna och förstå en annan tankegång än den 

man själv har. Det är i ett tvångsfritt samspel med andra som det verkligt ‖goda 

omdömet‖ kan odlas. Studier har, om de fungerar väl, kanske sin största betydelse 

genom att förändra vårt vardagstänkande genom att ‖det goda omdömet utvecklas 

i samspel mellan människor‖. Då kan inte bara människor tänkande förändras utan 

även handlandet och då förändras samhället. Larsson (a.a, s. 25-26). 
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Illeris (2001) syn på lärande innebär att lärande alltid är både en kognitiv, en psykodynamisk 

och en samhällelig process och pekar på att lärandet och varje läroprocess har tre dimensioner 

som är knutna till tre infallsvinklar, representerade främst av Piaget, Freud och Marx. Piagets 

teori innebär att allt lärande har ett färdighets- eller betydelsemässigt innehåll och att 

människan genom lärande och kunskap själv konstruerar sin förståelse av omvärlden och 

drivkraften ligger i lärandets ‖varför‖-fråga. Freuds teori innebär att motivationen och 

känslorna är avgörande för att kunna tillägna sig kunskaper och de kognitiva strukturerna. 

Marx hävdar att människan som är skapare av den materiella världen inte kan undgå att 

påverkas av den i vår vardag och i lärosituationen och menar att människan i grunden är en 

social varelse och hennes psykiska funktioner kan endast utvecklas i ett socialt rum och 

hävdar därmed att den samhälleliga dimensionen är given. 

 

2.2.2 Individuellt, kollektivt och organisatoriskt lärande 
 

Backlund (a.a) beskriver att det i de flesta psykologiska perspektiv om lärande under 1900-

talet så har individen, beteendet, mentala processer och uppfattningar varit utgångspunkten 

kring lärande. Individens beteende är påverkat av omgivningen genom att manipulation av 

stimuli och förstärkningar av beteenden sker hävdar behaviorismen.  Detta kan innebära att 

lärprocessen ignoreras. Kognitivt perspektiv betonar individuell utveckling genom att 

människan ständigt konstruerar och omkonstruerar sina tankar och handlingar. Detta för att 

kunna organisera minnet, ta in information som ska bearbetas och lagras.  Olika 

tankestrukturer som finns hos människan innebär ibland att det finns svårigheter vid 

förändringar eller att handla på ett annat sätt än det invanda. Mänskliga tankestrukturer kan 

dock göra att svårigheter uppstår när det gäller att förändras och handla på annorlunda sätt. 

Skillnaden mot tidigare är att man då såg lärande som antingen/eller en individuell eller en 

kollektiv process. Backlund (a.a). 

 

Argyris & Schön (1995) har utvecklat den mest använda lärprocessen, där de skiljer mellan 

single loop och double looplärande. Enligt single loop lärande lär sig människan att utföra 

uppgifter bättre och ny kunskap läggs till gammal. En yrkesman exempelvis blir skickligare 

inom uppsatta ramar. Till stora delar utvecklas så kallad tyst kunskap inom denna lärprocess. 

 

Single-loop lärande kan jämställas med vad Ellström (a.a) kallar för bemästringslärande. Det 

förklaras som en rutiniserad handlingsnivå, det vill säga man utför handlingar på en auto-

matiserad nivå utan medveten kognitiv kontroll. Det kan ofta vara svårt en individ på den här 

handlingsnivån att i ord beskriva kunskapen som handlingen baserar sig på. Handlingen är så 

kallad implicit eller tyst kunskap. Det finns inte särskilt höga krav på uppmärksamhet och 

medveten kontroll. Att utföra väl inlärda färdigheter kräver inte så mycket ansträngning 

eftersom de utförs rutinmässigt och de mentala resurserna är relativt avlastade. Exempel på 

rutiniserat handlande sker i de dagliga uppgifter som är väl kända för individen.  Det krävs 

alltså inte så mycket kunskap för att genomföra uppgiften så länge allt fungerar som vanligt. 

Om det uppstår problem kan explicit kunskap vara nödvändig samt att man har en 

förförståelse för uppgiften i den meningen att kunna reflektera och handla kunskapsbaserat. 

Det krävs även att man ser uppgiften i sitt sammanhang och förstår det problem som uppstått 

för att kunna fortsätta utföra handlingen eller uppgiften.  

 

Argyris & Schön (a.a)  double loop-lärande och Ellström (a.a) utvecklingsinriktade lärande är 

samstämmigt. När detta äger rum reflekterar och ifrågasätter man det som tidigare upplevdes 

som självklart. Att se på uppgifter på ett annat sätt och hitta lösningar ligger inom det 

utvecklingsinriktade lärandet. Omprövning av tidigare handlingar och mönster eller synsätt, 
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kan vara nödvändiga att göra och kräver kreativitet och utrymme. Argyris & Schön 

(a.a);Ellström (a.a).  

 

Ett organisatoriskt och kollektivt lärande kräver att ett individuellt lärande sker. Det finns 

dock ingen automatik i detta. Den kompetens som finns hos individer och grupper är en 

förutsättning för organisatoriskt lärande. En annan förutsättning för att individens kompetens 

ska kunna integreras i verksamheten är att det finns stöd från organisationen. Att ta tillvara de 

kunskaper som finns hos anställda innebär att arbetsplatsen utnyttjar det lärande som de 

anställda har. Det är ledningens uppgift att skapa dessa goda förutsättningar i form av 

strukturer och system. Docherty (a.a). 

 
Ett kollektivt lärande byggs upp när grupper utvecklar gemensamma kunskaper, 

förhållningssätt, attityder och värderingar. Genom att flera medarbetare till-

sammans arbetar med idéer, tolkar uppgifter, identifierar och avgränsar problem 

som ska lösas, utvecklar gruppen en gemensam bild av den verklighet som de 

skall hantera. De får en gemensam kognitiv karta eller lokal teori. Gruppen 

utvecklar ett likartat synsätt och förhållningssätt. När en ny eller förändrad före-

ställning sprider sig mellan människor, från gruppen till andra människor och via 

dem till andra grupper, pågår ett kollektivt lärande. Docherty (a.a, s. 97-98). 

 

 

2.2.3 Att lära tillsammans 
 

En social teori för lärande som att vi är sociala varelser är också en central aspekt av lärandet. 

Kunskaper är en fråga om kompetenser som exempelvis att sjunga en melodi, laga maskiner, 

skriva poesi, att växa upp som en pojke eller flicka etc. Att veta handlar om att delta i och 

engagera sig i dessa kunskaper. Mening handlar om att vi har förmåga att uppleva världen och 

vårt engagemang och också se en mening i det. Reflektionen är att huvudsakligt fokus i teorin 

om socialt lärande just innebär att lärande sker genom socialt deltagande. Det sker genom att 

man som människa aktivt deltar i sociala praktikgemenskaper och konstruerar identiteter i 

dessa praktikgemenskaper. Oavsett om det handlar om att delta i en lekgrupp eller i en 

arbetsgrupp på arbetsplatsen så handlar det om en sorts tillhörighet.  Den typen av deltagande 

inte bara formar det vi gör, utan också vem vi är och hur vi tolkar eller uppfattar vad vi gör. 

Wenger (a.a). 

 

Bruner (2004) resonerar kring hur människan som reflekterar ska kunna klara att använda sina 

teoretiska kunskaper i praktiken 

 
  det finns en utmaning att alltid situera kunskapen i den levande kontext där 

  problemet gör sig gällande. Bruner ( a.a, s. 63). 
 

Bruner (a.a) ser klassrummet som den levande kontexten i utbildningssammanhang eftersom 

klassrummet är mötesplatsen för elever och lärare att förverkliga utbytet utbildning.  Kunskap 

genereras i första hand genom det sociala utbytet som sker i formella utbildningar. En 

förutsättning för att överföra de nyvunna kunskaperna till det vardagliga är att det finns en 

företagskultur och lärmiljö som främjar lärande. För att uppmuntra och stödja lusten till 

lärande har ledningen en central roll hävdar Bruner (a.a). 

 

En social teori för lärande måste därför integrera de nödvändiga komponenterna för att 

karaktärisera socialt deltagande som en process över lärande och kunnande. De fyra 

komponenter som Wenger (a.a) tar upp är mening, praktik, gemenskap och identitet. 
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Yrkeskompetensen utvecklas i en social lärprocess genom gemenskaper på arbetsplatsen. 

Detta sker genom påverkan av medlemmarna på arbetsplatsen och deras tankesätt, kultur och 

handlingar.  Ellström (a.a).  

 

2.2.4 Delaktighet, motivation, inre och yttre drivkrafter 
 

För att lärande och utveckling ska äga rum är motivation, delaktighet och tid för reflektion en 

förutsättning. Om exempelvis en förändring ska genomföras kan bristande motivation 

innebära att det blir svårt att genomföra förändringen eller att det skapas motstånd till den. 

Orsakerna kan ligga i dåligt förankrade mål satta av ledningen, utformningen och tydligheten 

av målen. Ellström (a.a) kallar detta för anpassningsinriktat lärande.  

 

Bruner (2004, s.51)  hävdar att varje individ har en medfödd ‖vilja att lära‖ och att den består 

av tre olika motiv: 

 

- kompetensbehovet, att visa sig själv och andra att man kan saker 

 

- ömsesidighetsmotivet, att tillsammans och i samarbete med andra sträva mot ett 

mål 

 

- nyfikenhetsmotivet. 

 

Granberg (a.a) tolkar detta som att inre drivkrafter är viktigare för inlärning än yttre 

belöningar i form av exempelvis befordringar och lön. Bruner (a.a) påstår vidare att ‖viljan att 

lära‖ kräver att man utgår från elevernas förutsättningar. Det sociala klimatet i undervisningen 

har stor betydelse och kunskap är en pågående process och inte en produkt av undervisningen. 

Samma resonemang kan ses hos Jerkedal (a.a); Granberg (a.a); (Bruner, a.a) som hävdar att 

kravet för att upplevelsen av att lärandet är en inre belöning är att man har inflytande över den 

egna lärprocessen, vilket kan sägas vara en praktisk tillämpning av det som Bruner (a.a) kallar 

nyfikenhetsmotivet. Yttre belöningar ses som viktiga men de hävdar vidare att 

nyfikenhetsmotivet inte får motverkas.  
 

Människor behöver inte motiveras för att lära, det räcker med att undanröja 

hindren. Bruner (a.a, s. 101). 

 

2.2.5 Ledningens betydelse för lärande 
 

Ledningens betydelse för lärande kan inte överskattas. Stöd för detta finns hos både Docherty 

(a.a) och Ellström ( a.a) som påpekar att det krävs engagemang från ledningen för att lärande 

och kompetensutveckling ska ske.  

 

Docherty ( a.a) ser en risk i att avsaknad av ledningsstöd kan leda till att kompetensutveckling 

blir en isolerad företeelse inom organisationen. En förutsättning för att kunna påverka det 

önskade beteende som ledningen sätter upp är stöd i form av relevant språk, system, strukturer 

och strategier. Språkets betydelse kan inte överskattas och ger förutsättningarna för att det 

som förmedlas från ledningen till medarbetarna uppfattas och tas emot på önskat sätt. 

  

På liknande sätt resonerar Ellström (a.a) kring förutsättningar för bestående och 

framgångsrika förändringar. Han nämner bland annat tid, organisation, möjligheter till 

diskussion och reflektion som viktiga för att ett nytt lärande ska ske för integrering i 

verksamheten. Förankring genom delaktighet vid förändring är ytterligare förutsättningar för 
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lyckad framgång. Samtidigt som produktionen pågår är det viktigt att det finns organisatoriskt 

utrymme för båda delarna. I ledningens roll finns en viktig uppgift i att stödja olika 

utvecklingsprocesser och göra de prioriteringar som är nödvändiga, exempel på detta hänvisar 

Ellström (a.a) till att skapa förändringstryck.  

 

Thunborg (2001) tar upp tiden som ett lärdilemma som uppstår i arbetet och 

lärandesituationer och som uppfattas som motsägelsefullt när utveckling samtidigt ska ske. 

 
Dilemman som drabbar individer som ska utvecklas är ofta tidsaspekten som visar 

sig genom att organisationen kräver utveckling och ständiga förbättringar 

samtidigt som det inte avsätts tillräckligt med tid för detsamma. Medarbetare får 

på detta vis svårt att ta till sig nya kunskaper och delta i innovativa processer. 

Thunborg (a.a, s.95). 

 

2.2.6 Examination som lärandeform 
 

Franke (2006) resonerar kring en studie av examinationsförfarandet vid några av Sveriges 

Högskolor. Studien visar på examinationsformens betydelse för att bli godkänd eller 

underkänd. Hon ser ett problem i att examination inom högre utbildning nästan aldrig blir 

föremål för diskussioner om mätsäkerhet och relevans. Uppfattningen är att examinationerna 

anses vara objektiva och tas därför förgivna. Att skapa en vidgad syn på examinationens roll i 

inlärningsprocessen skulle enligt Franke (a.a) kunna innebära att inlärningen ökar genom tidig 

information om hur ett utbildningsprogram kommer att examineras. Genom information om 

vilka typer som ska prövas kan den önskade inlärningen styras i den riktning som är avsedd. 

Att ge tydlig återkoppling och följa upp eventuella brister som framkommer i examinationen 

kan leda till att inlärningen stärks. Hon ser examinationen som en naturlig del i 

inlärningsprocessen istället för att endast ett sätt att pröva kunskaperna vid slutet av en 

utbildning. 

 

Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö (2005) resonerar kring provets betydelse som 

lärandeform och hur människors sätt att lära påverkas av examinationer. Som den viktigaste 

formen av påverkan på människors sätt att lära, i det flesta utbildningssammanhang, ser han 

provet och betyget. 

  
Att se prov som orsak till hur och vad man lär och även i viss mån till hur 

undervisning bedrivs, innebär att man så att säga vänder på provens ställning, 

eftersom prestationerna på prov vanligtvis betraktas som ett resultat av inlärning 

och undervisning. Marton et al (a.a, s.105). 

 

 

2.2.7 Kvalitet och felkällor vid examination 
 
Vid examinationer finns det risk för felkällor, exempelvis att det som ska mätas inte mäts. 

Felkällorna vid examinationen kan vara exempelvis slumpen, trötthet, motivation, stress och 

nervositet, tillfällig glömska, oklarheter hur provet är utformat, tidsgränser, subjektivitet i 

bedömningen med mera. Val av examinationsform har därför stor betydelse för validiteten. 

Cohen, Manion & Morrison (2007) resonerar kring validitet och reliabilitet i tester där 

reliabiliteten kopplas till tillförlitligheten till examinationen. Validiteten handlar om hur väl 

examinationen mäter det som avses att mätas.  
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2.2.8 Överföring av lärande till vardagen 
 

Döös (1997), resonerar om problemet med att efter en genomförd utbildning komma tillbaka 

till arbetsplatsen med en vilja och ambition att föra över det nya lärandet till vardagen. Man 

upptäcker ofta att efter en tid att förmågan till att använda det nya lärandet som utbildningen 

förde med sig saknas, i alla fall i någon större omfattning.  Hon menar att det outtalade eller 

uttalade som är överenskommet på arbetsplatsen spelar stor roll här, det är starkt eftersom det 

är invant. Svårigheter uppstår då för individen att föra över sina nya insikter och lärandet till 

det vardagliga arbetet.  Detta är en pedagogiskt viktig uppgift genom att förutsättningar måste 

skapas för överföringen av kunskap. Dessa förutsättningar kan ges genom att främja 

medarbetarnas reflektion över det vardagliga arbetet och också ge stimulans till arbetslag till 

att samtala, reflektera och diskutera. Att specificera behov av kompetenshöjande åtgärder för 

individer, i form av exempelvis utbildningar har betydelse för lärandet.  Utbildningar som inte 

går hand i hand med de arbetsuppgifter som föreligger eller att det vardagliga lärandet inte 

passar ihop med individuella utbildningar har stor betydelse för överföring av lärande och 

dess användning.  

 

2.3 Sammanfattning av teoriramen 
Det mest väsentliga som har framkommit i teoriramen pekar på vikten av att inför en 

utvärdering bestämma sig för vilken form av utvärdering som ska genomföras, beroende på 

syftet. Är syftet främjande och ska leda till lärande och utveckling förespråkas en formativ 

utvärderingsmodell, vilken exempelvis kan representeras av Kirkpatrick, D.L & Kirkpatrick, 

J.D (a.a). Modellen är en tydlig, traditionell formativ modell som lämpar sig att använda i 

utvärderingsprocesser med ett lärande syfte. Utvärderarens roll diskuteras och är av betydelse 

beroende på om det handlar om intern eller extern utvärdering. För att resultatet från en 

utvärdering ska komma till användning krävs att utvärderingen är förankrad, att det finns 

behov av den, att den görs i rätt tid och även hur den presenteras och mottas. För att 

utvärdering ska fokusera på lärande krävs att man i en formativ utvärdering under hela 

processen tar om hand resultat, reflekterar och vidtar nödvändiga åtgärder.  

Lärande diskuteras och visar på ledningens betydelse både för individuellt, kollektivt och 

organisatoriskt lärande. I det sociala lärandet har gruppen en stor betydelse. Att känna 

delaktighet och motivation är förutsättningar för att lärande ska äga rum och även kunna 

överföras till det vardagliga lärandet. Ledningens betydelse för en god lärmiljö kan inte 

överskattas. Tid, strukturer, system och kultur är några förutsättningar som är nödvändiga och 

som ledningen måste göra nödvändiga resursmässiga prioriteringar för.  

Examinationen ses som en lärandeform och påverkar hur människor lär sig i olika 

utbildningssammanhang. Det är av stor vikt att eventuella risker för felkällor i examinationen 

elimineras. 
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3. Problemprecisering 
 

Med hjälp av teoriramen från föregående kapitel samt det empiriska material som samlats in 

genom intervjuer, enkäter och samtal med deltagare, chefer och koordinatorer vill jag belysa 

nedanstående preciserade frågeställningar. Syftet med den här studien är att undersöka vilka 

effekter som en kompetensutvecklingsinsats har haft på individ och grupp, samt att undersöka 

på vilket sätt formativa inslag i utvärderingen i så fall har bidragit till lärande. 

 

 

3.1 Frågeställningar 
 

- Vilka effekter har kompetensutvecklingsinsatsen genererat för individen? 

 

- Vilka effekter har kompetensutvecklingsinsatsen genererat för gruppen? 

 
- På vilket sätt har formativa inslag i utvärderingen i så fall kunnat bidra till lärande? 
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4. Metod 
 

4.1 Angreppssätt 
 

Patel & Davidsson (1994) förklarar att angripa ett problem metodiskt, innebär att planera, 

organisera och integrera information eller data vilket sedan ska mynna ut i en slutsats. Det 

finns tre slutledningssätt inom forskningen som används för att bedriva teoriproduktion. 

Dessa är induktion, deduktion samt abduktion. Att arbeta induktivt innebär att gå 

‖upptäcktens väg‖, från det individuella (empiri) till det allmänna, tidigare kända eller okända 

fenomen. Deduktion ‖bevisets väg‖ innebär att utgå från hypoteser, pröva, förklara eller 

förutsäga något; från det generella till det specifika. En tredje väg att gå är abduktion där man 

pendlar mellan teori och empiri och använder induktion och deduktion växelvis. Den här 

studien kan sägas vara en rätt så normal utvärderingsstudie.  

 

4.2 Undersökningsuppläggning 
 

Den här undersökningen har karaktären av att vara både deskriptiv och explorativ eftersom 

det finns vissa luckor i kunskapen. Vid explorativa undersökningar inhämtas så mycket 

kunskap som möjligt inom problemområdet. Om det före undersökningen finns viss känne-

dom inom problemområdet genomförs undersökningen deskriptivt. Inom områden där teorier 

har utvecklats och där kunskapen är stor, talar man om hypotesprövande undersökningar. 

Dessa bygger på antagande som kan härledas i teorin och som sedan prövas i verkligheten. 

Flera insamlingsmetoder har använts i undersökningen i form av dokument och intervjuer 

vilket pekar på en explorativ undersökning. 

 

Patel & Davidsson (a.a) betecknar inriktningen på den information man tänker bearbeta och 

analysera som kvantitativ eller kvalitativ. Den kvantitativa inriktningen bygger på statistiska 

metoder, ofta i siffror och omfattning, och den kvalitativa är inriktad mot verbala 

analysmetoder. Den här undersökningen har insamlat material från både enkäter, intervjuer, 

samtal och dokument varför den är både av kvantitativ och kvalitativ karaktär. 

 

Beslut om utvärderingen av utbildningsprogrammet togs på underhållsavdelningens utbild-

ningsråd. Rådet representeras av chefer på olika nivåer inom underhållsorganisationen.  Valet 

av utvärderingsmodell föll på Kirkpatrick, D.L & Kirkpatrick, J.D (a.a) eftersom syftet var att 

genomföra en lärande formativ utvärdering.  De resultatmått som sattes upp var av både 

kvantitativa och kvalitativa. De kvantitativa måtten kopplas främst till nivå 1 (attityder) och 

nivå 2 (inlärning). Kvalitativa resultat är kopplade till nivå 3 (beteende) och nivå 4 (resultat). 

 

Cohen et al (a.a) hänvisar till ett antal frågor som bör besvaras vid designen av 

undersökningsuppläggningen. Dessa handlar exempelvis om generellt och specifikt syfte samt 

specifika forskningsfrågor för med undersökningen, vad behöver fokuseras på för att frågorna 

ska kunna besvaras, vilken är den huvudsakliga metoden för datainsamlingen, hur säkerställs 

validitet och reliabilitet och vilka ska delta i undersökningen. 
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Figur 4.1 visar utvärderingsplanen för studien och dess ingående aktiviteter. 

 

4.3 Tolkningsperspektiv 
 

Som analysmetod har ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv använts i undersökningen. 

Bryman (2002) och (Cohen et al. a.a) förklarar att hermeneutiken fokuserar på interaktion och 

språk. Den söker efter förståelsen genom deltagarens ögon och det centrala i hermeneutiken 

kopplas till att forskaren vid analysen av en text ska försöka få fram textens eller samtalets 

mening utifrån det perspektiv som dess upphovsman haft, i detta fall de intervjuade deltagarna 

och deras chefer. Fokus vid analyser är den sociala och historiska kontext där texten eller 

samtalet producerades. I den här undersökningen består kontexten av klassrummet, 

fikarummet och platsen där intervjuerna ägde rum. De enkäter som har inkommit har tolkats 

samman med övriga datainsamlingsmetoder och på detta sätt varit en del i en helhet. 

 

Kvale (1997) förklarar den hermeneutiska tolkningens syfte som att vinna en giltig förståelse 

av en texts mening. Han beskriver den hermeneutiska tolkningen enligt sju principer; 

 

1) ständig växling mellan delar och helhet 

2) tolkningen av meningen avslutas när man har kommit fram till en god gestalt, ett 

inre sammanhang i texten utan logiska motsägelser 

3) deltolkningarna prövas mot meningen hos texten som helhet och kanske också 

mot andra texter av samme författare 

4) textens autonomi innebär att texten ska förstås utifrån sin egen referensram, att 

man ska uttolka vad texten själv säger om ett tema 

5) man ska ha kunskap om textens tema 

6) en medvetenhet om förutsättningarna krävs 

7) varje tolkning innebär förnyelse och kreativitet Kvale (a.a, s.51)  

Del 1 
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4.4 Utvärderarrollen 
 

Som utvärderare eller forskare är det viktigt att följa de moraliska frågor som är knutna till en 

studies olika stadier. Det beteende som en forskare har innefattar förutom etisk kunskap och 

kognitiva val, även personlighet, känslighet och engagemang för moraliska frågor och 

handlingar. Att arbeta i en formativ utvärdering innebär att man befinner sig nära företrädarna 

för programmet som ska utvärderas, detta som Jerkedal (a.a) uttrycket det för att kunna 

identifiera sig med det. Min roll som utvärderare innebar att man var ‖inne‖ i programmet och 

dess aktiviteter hela tiden. 

 
Forskarens person är avgörande för den vetenskapliga kunskapens och de etiska 

avgörandenas kvalitet i varje forskningsprojekt. Forskarens betydelse förstärks 

under själva intervjuandet eftersom det är intervjuaren själv som är det viktigaste 

instrumentet vid förvärvande av kunskap. Kvale (a.a, s. 111). 

 

Min dubbla roll i undersökningen innebar att jag både var ansvarig för planering 

och genomförande av utbildningen och samtidigt utvärderare av den. Det var 

därför särskilt viktigt att jag intog ett förhållningssätt som var så neutralt som 

möjligt för att inte påverka resultatet. 
 

4.5 Datainsamlingsmetoder och plan för arbetet 
 

Den här studien är omfattande  och olika data har genererats under en längre tid. För att 

främja en formativ lärande utvärdering har resultaten tagits om hand och åtgärdats  efter hand 

som de har inkommit. Som framgår av figur 4.2 har flera datainsamlingsmetoder använts i 

arbetet för att triangulering skulle kunna tillämpas, i syftet att resultera i en större 

tillförlitlighet av resultatet Bryman (2002); Cohen et al. (a.a).  

 

Insamlingsmetod Före Under Efter 

 Nivå 1 – Attityder Nivå 2 – Lärande Nivå 3 – Beteende 

Nivå 4 – Effekter 

Enkät x   

Pre-test  x  

Prov  x  

Intervju   x 

Tentamen  x  

Möten x x x 

Post-test  x  

Dokument x x x 

Informella samtal x x x 

 
Figur 4.2 visar vilka samt när i tiden olika insamlingsmetoder har använts i studien 

 

4.5.1 Intervjuer 
 

I undersökningen har semistrukturerade intervjuer använts.  

 
 Forskaren har då en lista över förhållandevis specifika teman som ska beröras 

  (det kallas ofta  för en intervjuguide), men intervjupersonen har stor frihet att  

 utforma svaren på sitt eget sätt.  Frågorna behöver inte komma i samma ordning som 

 intervjuguiden. Bryman (a.a, s. 301). 
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Efter avslutad utbildning gjordes ett intervjuschema som skickades ut tillsammans med kallelsen 

via ett databaserat tidsbokningssystem, där man tackade ja eller nej. Intervjuerna ägde rum i en 

lugn och avskild miljö för att undvika att respondenterna skulle störas av sitt arbete. 

 

Intervjuerna hade som utgångspunkt Jerkedal (a.a) nyttohjul och frågorna i intervjuguiden var 

kopplade till sju huvudområden. Deltagare och chefer fick efter intervjun på en skala, placera 

in var de ansåg sin avdelning befinna sig utifrån dessa områden. Syftet med detta var att få 

fram skillnader mellan chefer och deltagares syn på nyttan med utbildningen. Se figur 5.9 

Nyttan med utbildningen. Varje deltagare (12), chef (7) och koordinator (2) intervjuades vid 

två tillfällen med två undantag. Första intervjun genomfördes 3 månader efter avslutad 

utbildning och andra intervjun efter 9 månader. Totalt genomfördes 38 intervjuer som varade 

mellan 30 och 60 minuter, som var och en transkriberades ordagrant. Två intervjuer med 

chefer, utöver dessa har gjorts skriftligen för att komplettera bilden. 

 

Planeringen och genomförandet av intervjuerna följde Kvale (a.a) sju steg (1) Tematisering, 

(2) Planering, (3) Intervju, (4) Utskrift, (5) Analys, (6) Verifiering, (7) Rapportering.  

 

Cohen et al. (a.a) ser fördelarna med intervjuer som ett flexibelt verktyg för att samla in data. 

Det handlar centralt om interaktionen mellan människor för att skapa kunskap. 

I enlighet med Patel (a.a) förbereddes intervjuerna noga genom att innehållet i frågeguiden 

sågs över och att de frågor som jag ville ha svar på kunde besvaras genom intervjufrågorna. 

För att säkerställa detta testades intervjuguiden på en person före intervjuerna genomfördes 

och några mindre justeringar gjordes utifrån detta för . 

  

Under intervjun följdes Patels (a.a) ‖trattteknik‖ för att öppna upp samtalet genom ett 

inledande samtal  för att ge respondenten möjlighet till att verbalisera sig som han önskade. 

Slutligen avslutades intervjun med några öppna frågor där respondenten fick möjlighet att fritt 

uttrycka saker som han ville framföra. 

 

4.5.2 Enkäter 
 

För att mäta attityder och omedelbara reaktioner på utbildningens olika delar, fick kurs-

deltagare och kursledare svara på kursutvärderingsenkäter i direkt anslutning till varje 

kursavslut. Dessa utgjorde sedan underlag för nöjdhetsindex för kursinnehåll, handledare, 

upplägg etc och kunde återkopplas och diskuteras direkt med de som berördes av resultatet. 

 

4.5.3 Pre- och posttest 
 

Som metod för att kunna mäta vilket lärande som skedde med koppling till 

utbildningsinsatsen, användes pre- och posttest. De delgavs dels experimentgruppen (11) samt 

även till en kontrollgrupp (8). Kontrollgruppen bestod av slumpmässigt utvalda deltagare från 

underhållsavdelningen, inom samma yrkeskategorier som experimentgruppen. Testen innehåll 

frågor med koppling till det kursinnehåll som utbildningen levererade och delades ut direkt 

före kursstart och direkt efter avslutat utbildningsprogram. Se figur 5.6 Lärande som skett. 

Cohen et al (a.a) hävdar att pretest och posttest måste hålla sig till nedanstående guidelines 

 
- Pretest och posttest måste testa samma innehåll 

- Pretest och posttest måste vara samma för kontroll- och experimentgrupp 

- Hänsyn måste tas till konstruktionen av testen för att undvika att testet blir enklare att 

genomföra för den ena eller andra gruppen 

- Svårighetsgraden måste vara densamma i båda testen Cohen et al (aa, s.432) 
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4.5.4 Prov/Tentamen 
 

Varje kursmodul avslutades med en kunskapskontroll. Den innebar att kursdeltagarna fick ta 

del av en hemuppgift som sedan gicks igenom gemensamt vid en särskilt arrangerad prov-

genomgång. Tanken var från början när planeringen av utbildningen och utvärderingsplanen 

fastslogs, att provuppgifterna skulle genomföras enskilt hemma och sedan skickas in för 

rättning. Denna plan ändrades i och med att två av underhållscheferna tog initiativet till att 

hålla i genomgångarna. Genomgångarna var en viktig del i lärandet både för deltagarna och 

cheferna genom givande diskussioner och reflektioner. Resultatet blev att istället för ett 

kvantitativt resultat i form av ett provresultat, fick man ett kvalitativt resultat som gav mycket 

mer tillbaka. Det stärkte även känslan av engagemang från ledningshåll. Efter avslutat 

kursprogram erbjöds och deltog samtliga kursdeltagare på instuderingsdagar som förberedelse 

inför tentamen. Dessa instuderingsdagar hölls ihop av både kursleverantören men även av 

några av underhållscheferna. Syftet med instuderingsdagarna var att repetera de genomgångna 

kursmodulerna inför tentamen. Tentamen genomfördes sedan av ett certifieringsföretag. 

Tentamen bestod av en traditionell salstenta samt webbaserade provmoduler. Som hjälpmedel 

fick användas kalkylator, engelsk ordbok samt papper och penna. Antalet gånger som man 

kunde genomföra tentan var obegränsat men omtentamen skulle ske inom ett år. Frågan om 

reliabilitet och validitet på test diskuteras av Cohen et al. (a.a) vilket handlar om 

tillförlitligheten och i vilken utsträckning som testen verkligen testar det som är avsikten att 

testa.  
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Figur 4.3 visar på hur pre- och posttest samt provdelar gick till, enligt nivå 2 i  

Kirkpatrick, D.L & Kirkpatrick, J.D ( a.a) 
 

4.5.5 Möten 
 

Före kursstart hölls informationsmöte med deltagarna där upplägg på utbildningen 

presenterades. Vid träffen informerades deltagarna om att de ingick i en pilotgrupp för 

utvärdering av utbildningsprogrammet, samt hur detta var tänkt att gå till. En tid efter 

utbildningens slut kallades deltagare och chefer till ett avslutningsmöte för att gå igenom 

resultatet av utvärderingen så långt. Det innebar att resultat från kursutvärderingar och 

tentamen redovisades (nivå 1 och nivå 2). Vid mötet samlades synpunkter in i form av ‖gula-

lappar‖ metoden där deltagarna fick svara på frågorna: mest positivt, mindre positivt och 

förslag till förbättringar av utbildningen och aktiviteter omkring den. 

 

4.5.6 Dokument 
 

Som sekundärdata har olika dokument använts som finns samlade om kompetensutvecklings-

projektet, utvärderingar från delkurser, ‖halvtidsutvärderingar‖ samt deltagarnas egenhändigt 

formulerade utvärderingar som de skrev efter avslutat projekt. 

 

4.5.7 Informella samtal 
 

Under hela utbildningens gång har informella, spontana samtal hållits med kursdeltagare, 

kursledare och chefer. Samtalen har skett under raster, genom telefonsamtal eller personliga 

spontana möten i ‖korridoren‖. Dessa har utgjort en viktig källa till ‖känsla‖ av upplevelser. 
 

4.6 Genomförande 
 

Efter att utbildningsrådet på underhållsavdelningen hade tagit beslut att utbildningen skulle 

genomföras påbörjades planeringen av insatsen. Detta skedde under våren 2009.  

Pre-test 

Skickas ut till 

deltagare vecka 48. 

Lämnas sedan in 

till Hal senast 7 

december. 

Resultatet 

redovisas ej för 

deltagare förrän 

efter avslutad 

utbildning och 

post-test.  

Modul 2 

2010-01-26—28 

Vid kursavslut får 

deltagarna ett 

kunskapstest, 

‖rättning‖ och 

genomgång sker av 

U-chef 12/2 kl 13-

16. Resultat till Hal 

 

Post-test 

Samma som pre-

test. Delas ut till 

deltagarna i direkt 

anslutning till 

kursavslut (modul 

4). Samlas in och 

rättas av HVH och 

LBJ. Hal 

sammanställer 

resultaten. 

Frågeformulär baserat på 

frågor (15-20)  Pre-

test+Post-test=Lärandet 

som skett) 

 

Modul 3 

2010-02-16—18 

Vid kursavslut får 

deltagarna ett 

kunskapstest, 

‖rättning‖ och 

genomgång sker av 

U-chef 26/2 kl 13-

16 

Resultat till Hal 

 

 

Modul 1 

2009-12-08—10 

Vid kursavslut får 

deltagarna ett 

kunskapstest, 

‖rättning‖ och 

genomgång sker av 

U-chef 18/12 kl 

13-16. Resultat till 

Hal

  

Modul 4 

2010-03-02—04 

Vid kursavslut får 
deltagarna ett 

kunskapstest, 

‖rättning‖ och 
genomgång sker av 

U-chef 12/3   kl 13-

16. Resultat till Hal 

 

Frågeformulär/kunskaps

test Utvärdering av 

Lärande (steg 2) 

Specialist som 

underhållstekniker 

Eventuell 

tentamen mars 

2010 

Resultat från kunskapstest från samtliga 4 moduler samlas och utvärderas efter avslutad utbildning 
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I planeringen ingick aktiviteter som upphandling av utbildning, rekrytering av deltagare, 

planering av tider för genomförande, lokaler och andra praktiska arrangemang. Under 

september 2009 togs beslut att utbildningen skulle utgöra pilotgrupp för den på företaget 

beslutade modellen för att utvärdera utbildningsprogram. I anslutning till detta arbetade några 

chefer på underhållsavdelningen med att formulera de önskade effekterna som utbildningen 

skulle leda till. I november 2009 fick deltagarna kallelse via ett elektroniskt bokningssystem, 

till kursdelarna och provgenomgångarna. Vid samma tid fick de även pretest utskickat för att 

detta skulle hinna besvaras före kursstarten. Utbildningen pågick under tiden 2009-12-08—

2010-03-04, och är delar av aktiviteter i den totala utvärderingsplanen som sträcker sig i tiden 

november 2009-maj 2011, dock kan studien sägas starta i september 2009, då beslut om 

utvärderingens genomförande togs. För att använda formativa inslag med ett lärande syfte i 

utvärderingen, har varje aktivitet (enkäter, prov, möten, samtal) underhand utvärderats och 

tagits om hand på olika sätt. Exempelvis genom återkoppling till chefer, deltagare, handledare 

och genom att göra justeringar efterhand utifrån vad som har framkommit.  

Vid uppstartmötet för utbildningen informerades deltagarna om utvärderingsplanen, 

kursinnehåll, kursplanen samt frågor av praktisk karaktär togs upp och diskuterades. 

 

4.7 Undersökningsgrupp 
 

Vid utbildningens start fanns 12 deltagare med i utbildningen. Efter en kursmodul avslutade 

en av dessa programmet vilket innebar att de 11 som slutförde utbildningen är de 11 som 

ingår i under i undersökningsgruppen. I gruppen ingår även deltagarnas närmaste chefer, sju 

stycken, samt två koordinatorer.  

 

4.8 Databearbetning 
 
Steg 1 

Fråga 

Steg 2 

Meningsbärande enhet 

Steg 3 

Omformulering 

Steg 4 

Tematisering 

Deltagarnas kompetens 

(resultat) från 

utbildningen 

UD10: Nej men det är 

nog att se helheten i 

underhåll, att man får den 

bilden så att man har den 

klara linjen vad ett under-

håll är egentligen, alltså 

det är väl att det hamnat i 

rätt fack de olika bitarna, 

var de ska vara, fått det 

mer på plats. Det kanske 

spretade lite mycket i min 

värld innan. 

UD10 har fått en vidare 

syn på underhåll och hur 

de olika delarna hänger 

ihop. 

Insikt och lärande om:  

 

Helhetssyn på underhåll 

 

Underhåll i en större 

kontext. 

 
Figur 4.4  Exempel på hur databearbetningen av intervjuerna gick till. Idé från Kvale (a.a, s. 172 ff) 

 
Samtliga intervjuer har spelats in på band vid intervjuerna med respondenternas godkännande. 

Efter intervjuerna har dessa transkriberats ordagrant. Varje intervjuperson har märkts med en kod 

deltagare (UD), chef (UC) och koordinatorer (UK), för att möjligheten ska finnas att se vad en 

intervjuperson har sagt om de olika teman som uppkom. Intervjuerna har ‖klustrats‖ samman till 

olika teman som beskriver det mest väsentliga som kommit fram i studien. För att känna sig 

familjär med intervjuerna skrevs de ut av mig själv, detta för att följa Kvale (a.a) som hävdar att 

utskriften av intervjuerna är en tolkande process som bidrar till att höja reliabiliteten. 
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4.9 Validitet och reliabilitet 
 

Bryman (a.a) resonerar kring kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar. I 

resonemanget framkommer alternativ till kriterierna validitet och reliabilitet som används i 

kvantitativa undersökningar. Alternativen är trovärdighet och äkthet och har sina 

motsvarigheter i den kvantitativa bedömningen. Delkriterierna inom trovärdighet består av 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. Äktheten 

innehåller kriterierna rättvis bild, ontologisk autencitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autencitet och taktisk autenticitet. Bryman (a.a, s.257-262). 

 

Den här undersökningen är av både kvantitativ och kvalitativ karaktär med tyngdpunkten på 

det senare. Därför har jag valt att använda kriterierna validitet och reliabilitet vid 

bedömningen av kvaliteten på studien, trots att den endast till vissa delar använder mätetal. 

 

Förberedelser av frågor, urval av respondent, behandling av intervjusvar och redovisning av 

resultatet på ett korrekt sätt är avgörande för uppsatsens trovärdighet. Det är också viktigt att 

den urvalsgrupp som väljs kan ge forskaren önskad information. Pålitligheten av den 

insamlade informationen har också betydelse. Faktorer som påverkar pålitligheten är bl a att 

undersökningen upplevs seriös av intervjupersonerna och att frågorna som ställs vid intervjun 

upplevs enkla att förstå. Även intervjupersonernas motivation att ge riktig och relevant 

information spelar en viktig roll. Avgörande för kvaliteten i undersökningen är forskarens 

noggrannhet och ärlighet från processens början och fram till en fullständig redovisning.  

 
Bryman ( a.a, s. 88) beskriver validitet som ‖något som rör frågan om huruvida en eller flera indikatorer som 

utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet‖. 

 

För att ge undersökningen en god validitet intervjuades samtliga deltagare i utbildningen. 

Intervjuguiden formulerades utifrån de frågor som jag önskade få svar på. En testintervju 

gjordes före intervjuerna. Kunskaper inom området skaffades genom att läsa rapporter, 

litteratur och aktuellt inom forskningsområdet. 

 

Bryman (a.a) säger vidare att reliabiliteten eller tillförlitligheten hos en kvalitativ under-

sökning speglar kvaliteten i en undersökning med avsikt på hur resultatet från den blir 

detsamma om den genomförs på nytt. Ambitionen har varit att bedriva en så objektiv under-

sökning som möjligt, utan att låta sig påverkas av den förförståelse som kan finnas när man 

gör en undersökning på det företag som man är anställd av. Det finns dock övervägande för-

delar med att göra en undersökning på det egna företaget eftersom det finns kunskaper om 

verksamheten och det problemområde som jag valt att studera. 

 

Samtliga intervjupersoner har varit mycket villiga till att delta i intervjuundersökningen och 

motivationen har varit hög vilket stärker pålitligheten av resultatet. För att kvaliteten på 

undersökningen ska vara hög har jag som forskare varit noggrann vid val av problem område, 

intervjupersoner, formulering av frågor och vid bearbetning av resultat och analys. 
 

4.10 Etiska frågor 
 

Den etiska aspekten i en undersökning måste tas på allvar med hänsyn till respondenterna. 

Detta gäller både vid enkätundersökningar och intervjuer. Exempelvis hur data samlas in och 
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hur materialet som har samlats in hanteras. Ett förtroende för forskaren måste finnas för att 

respondenterna ska vilja dela med sig av sina tankar och upplevelser. De ska också skyddas 

från att få den information som de lämnat blir avslöjad eller missbrukad. Identiteten ska 

skyddas och svaren ska inte kunna spåras till respondenten. Detta är baskrav som måste vara 

uppfyllda för att ett trovärdigt material ska kunna samlas in.  

Vetenskapsrådet (2011)  anger fyra huvudkrav för individskydd vid forskning. 

Informationskravet innebär att respondenten informeras om sin uppgift i studien och vad 

uppsatsen handlar om. Detta har skett vid frågan om man vill ställa upp samt inför intervjun. 

Samtyckeskravet är uppfyllt när respondenterna samtyckt till deltagande, dvs deltagit i 

intervjun. De upplyses också om att det är frivilligt att delta. Konfidentialitetskravet skyddar 

anonymiteten hos respondenterna genom att tystnadsplikt iakttas samt att det inte går att 

utläsa vem som har svarat på enkäterna eller i intervjuerna. De deltagande vet visserligen 

vilka övriga i undersökningen är eftersom de har ingått i en gemensam grupp, men antalet 

svarande är dock så pass stort att det inte går att spåra vem som har svarat vad. 

Nyttjandekravet uppfylls då intervjuerna endast kommer att användas för avsedd studie. För 

att leva upp till de etiska kraven har intervjupersonerna lovats att deras svar inte kan spåras till 

dem personligen. De har också informerats om hur resultatet av rapporten kommer att 

offentliggöras och att de hade rätt att när som helst under intervjun att avbryta. De har blivit 

lovade att få ta del av rapporten efter dess färdigställande. Samtliga intervjupersoner medgav 

att intervjuerna fick spelas in på band. Vetenskapsrådet (2011); Kvale (a.a, s.104-113); Cohen 

et al. (a.a, s.382-383). 
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5. Resultat 
 

Resultatet innehåller ett antal rubriker som har framkommit vid 

tematiseringen av resultatet. De följer den ordning som intervjuerna 

har gjorts i. Innehållet består av rikligt med citat från intervjuerna. 

Anledningen till att mängden citat är stor är att intervjupersonernas 

egna ord bygger upp ”stämningar” och en tydlig bild av hur 

verkligheten är.  

 

5.1 Målgruppen 
 

I undersökningsgruppen ingick de elva (11) deltagarna från det egna företaget, deras chefer 

sju (7) samt två (2) koordinatorer. Som tidigare nämnts avgränsades målgruppen från de tio 

(10) externa kursdeltagare som deltog i utbildningen. Totalt slutförde elva (11) medarbetare 

utbildningen från det undersökta företaget. Blandningen av interna och externa deltagare är en 

del i försöket till att öka lärandet, där erfarenheter utbyts inom och utanför företaget. Detta 

möjliggjorde att begreppet underhåll kunde ses i en vidare kontext. 

 
 

5.2 Attityder till utbildningen 
 

Första delen i utvärderingen handlar om vilka attityder som fanns till utbildningen. Det visar 

chefers och kursdeltagares inställning till densamma före kursstart, samt även kursdeltagares 

reaktioner i direkt anslutning till utbildningen. Detta kopplas till Nivå 1 i Kirkpatricks, D.L & 

Kirkpatrick, J.D (a.a) utvärderingsmodell. 

 

5.2.1 Motivation inför utbildningen 
 

Före utbildningen startade, tillfrågades kursdeltagarna om vilken motivation de hade inför 

utbildningen på skalan 1 -5, där 5=mycket motiverad och 1= inte alls. 

 

Deltagarnas upplevelse av motivation inför utbildningen 

1 2 3 4 5 

  3 st 2 st 7 st 

 
Figur 5.1 Motivationen var hög, i snitt 4,3, (max 5,0). 

 

5.2.2 Kännedom om utbildningens mål och syfte före start 
 

Kännedomen om utbildningens mål och syfte varierar bland kursdeltagarna före kursstarten. 

Flera hänvisar till det informationsblad som skickades ut vid förfrågan om deltagande. Några 

nämner att de tror att den ska ge en djupare inblick i underhållets uppbyggnad och att få en 

bredd inom underhållsteknik. På frågan vad de känner till om innehållet i utbildningen är det 

endast en deltagare som anser sig ha ett hyfsat bra grepp om detta. Övriga hänvisar till vad de 

har läst i kursbeskrivningen. 
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En av 12 deltagare uppger att han och chefen har gått igenom kurinnehållet eller på annat sätt 

diskuterat kursen före start. Tre har diskuterat det ytligt och övriga (8) inte alls. På samma 

fråga uppger två av cheferna att de har haft genomgång och diskussion inför utbildningen. 

Fem av sju chefer har besvarat reflektionsenkäten före utbildningens start. Kunskaperna om 

kursinnehållet är inte så stort. Någon känner endast till det som finns beskrivet i kurs-

beskrivningen. En av cheferna uppger att han känner till det mesta av innehållet och en annan 

känner till att det är en krävande utbildning. Endast en av cheferna uppger vilket målet är med 

utbildningen, att erhålla kunskaper motsvarande kraven för certifierad underhållstekniker. 

 

5.2.3 Motiv och förväntningar inför utbildningen 
 

Samtliga deltagare uppger motiven för att delta i utbildningen, till att öka kompetensen, få 

djupare insikt inom området och att kunna utvecklas i yrkesrollen. Någon uppger också att det 

är en rekommendation från chefen. Förväntningarna på utbildningen är stora hos flertalet och 

att det ska leda till att man kan använda teorier och de verktyg man får lära sig, i det dagliga 

arbetet. Man vill också kunna få lättare att fatta rätt beslut vid olika underhåll. Det finns även 

förhoppningar om ett kunskapslyft angående underhåll.  Två uppger att de inte har några stora 

eller särskilda förväntningar. 

 

Fyra av de fem (7) cheferna som svarat, upplever att medarbetarna var tillräckligt motiverade 

själva inför utbildningen. De ser att det fanns ett stort intresse för att delta. En av cheferna 

uppger att han anmält medarbetarna eftersom han själv inser nyttan med utbildningen. 

 

Samtliga chefers förväntningar inför utbildningen är att den ska leda till komplexitet, 

förståelse för olika underhållsmetoder och tillföra ett nytt underhållstänk. Någon nämner även 

att genomförd utbildning med tillhörande certifiering bör innebära att man kan avancera i sin 

yrkesroll. Cheferna vill att medarbetarna ska växa som individer och öka förståelsen för 

underhåll. Urvalet till utbildningen har i de flesta fall gjorts av cheferna med motiveringen att 

välja medarbetare som har potential att utvecklas samt är drivna. Samtliga chefer uppger att 

de under utbildningens gång kommer att följa medarbetarna hur det går genom samtal. 

 

5.2.4 Synen på certifiering före utbildningen 
 

På frågan om deltagarna redan före utbildningen har bestämt sig för att genomföra 

certifieringen svarar 7 av 12 deltagare att de har bestämt sig för att genomföra certifieringen. 

Tre deltagare uppger att de inte kommer att göra detta. Två svarar att de inte vet vad 

certifieringen innebär. Samtliga fem svarande chefer uppger att de förväntar sig att 

medarbetarna genomför certifieringen. 
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5.2.5 Kursen som helhet 
 

I attitydundersökningen, det vill säga de kursutvärderingsenkäter som mäter nöjdhet med 

utbildningen, med avseende på kursen som helhet, handledare, kursavsnitt och motivation, har 

i samtliga fall en femgradig betygsskala. Skalan innebär att 5=högt och 1=lågt. 

 

 
 
Figur 5.2  visar de omdömen som kursen fått som helhet 

 

Kursen som helhet betygssätts till i snitt 3,9 (max 5,0) där första kursmodulen är den som fått 

högsta omdömet. Det som kan noteras för värdet för kursmodul 16-18 februari är att man 

anser att en av handledarna upplevs något svävande. 

 

5.2.6 Omdömen handledarna 
 

 

 
Figur 5.3 visar de omdömen som handledare har fått på respektive kursdel 
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Handledarna får överlag höga betyg med ett medel på 4,2 (max 5,0). Även här är 

helhetsintrycket högst vid det första kurstillfället. Synpunkter framkommer om att en bättre 

samverkan mellan handledarna bör finnas för att slippa gap och överlapp i kursinnehållet. 

 

Det finns inte några större variationer eller skillnader för de betyg som handledarna får vid 

tillfälle 1. Överlag ligger de högt på bedömningsskalan. Vid andra kurstillfället sjönk betyget 

för handledarna i snitt. Detta berodde på att en av dem låg under 3,5 (max 5,0) gränsen. Detta 

värde ligger under uppsatta mål (3,5) för kvaliteten på handledare. Handledarnas synpunkter 

på gruppen är att det är en intresserad och kunnig grupp och det ställs många frågor och ges 

bra respons. De uppger också att trots att det är en blandad grupp, internt och från andra 

företag så uppstår det mycket diskussioner. Dock upplever några av handledarna att de har för 

lite tid för lektion.   

 

5.2.7 Kursavsnitten 
 

 
 
Figur 5.4 visar medelbetyg för kursavsnitten  
 

Medelbetyg för kursavsnitten är 4,0 (max 5,0). Något lägre snittbetyg får de två sista 

kurstillfällena. Det något lägre betyget för sista kursomgången (3,8) kan kopplas till det 

kursinnehåll som fanns. Där fick RCM (3,6), Automation (3,5) och Industriautomation (3,5). 

Kommentarerna från deltagarna är att de anser att det var för mycket automation i kursen som 

genomfördes 2-4 mars.  
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5.2.8 Motivationen i anslutning till kursdelarna 
 

 

Figur 5.5 visar motivationen hos deltagarna i anslutning till de olika kursdelarna.  

 

När det gäller motivation i anslutning till respektive kursavsnitt ligger den högt på samtliga 

kurstillfällen. Det totala snittet ligger på 4,3 (max 5,0). Dock kan man utläsa att motivation 

och betyg på kursavsnitt för kursomgång nr 3 båda ligger lågt. 

 

I kursmodulen 16-18 februari drar framförallt kursdelen felsökning ner snittresultatet. Där är 

snittbetyget endast (3,6). Vid tentamen visade sig också att det var här de största bristerna låg. 
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5.3 Lärandet från utbildningen 
 

5.3.1 Pre-test och Post-test 
 

 
 

 

Figur 5.6 visar det lärande som har skett för kontroll- respektive experimentgrupp. 

 

Inför utbildningen genomfördes ett så kallat pretest av deltagarna (experimentgrupp) samt av 

en utvald kontrollgrupp. Samma test genomfördes av grupperna i direkt anslutning till 

avslutad utbildning. De kvantitativa data, som visar på lärandet för de båda grupperna pekar 

på en ökning för experimentgruppen med 124 % i jämförelse med kontrollgruppen som ökade 

sitt lärande med 23 %. I kontrollgruppen ingick 8 deltagare och i experimentgruppen 11 

deltagare. För att stärka reliabiliteten i läranderesultatet genomfördes ett signifikanstest med 

hjälp av statistikprogrammet SPSS. Testet visar att det inte finns någon statistiskt säkerställd 

skillnad i före-efterresultaten för grupp 1 (kontrollgruppen) dvs p>0,05. För grupp 2 

(experimentgruppen) finns en statistiskt säkerställd skillnad i före-efterresultaten dvs p<0,05. 

I jämförelse mellan grupperna är p<0.05 för skillnaden mellan grupperna i eftermätningen, 

dvs en statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna vad gäller resultaten vid 

eftermätningen. Ingen sådan statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna vid 

föremätningen. Detta visar på att något ‖händer‖ i grupp 2 (experimentgruppen). Se bilaga 9.5 

signifikanstest. 

 

 

5.3.2 Instuderingsuppgifter 
 

Efter varje kursmodul tilldelades deltagarna instuderingsuppgifter. Det lärande som skedde i 

anslutning till detta är inte möjligt att mäta i siffror. Instuderingsuppgifterna genomfördes 

hemma, enskilt av varje kursdeltagare. Speciellt anordnade genomgångar av dessa 

inlämningsuppgifter skedde under ledning två underhållschefer. Vid genomgångarna fördes 

diskussioner mellan kursdeltagare och cheferna kring inlämningsuppgifterna. Upplevelsen 

bland både chefer och deltagare är att ett lärande skedde i anslutning till 
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instuderingsuppgifterna för samtliga inblandade parter. Dessutom visade detta på ett aktivt 

engagemang från ledningshåll som uppskattades av deltagarna.  

 

Utöver dessa genomgångar arrangerade instuderingsdagar inför tentamen. Förväntningarna 

inför instuderingsdagarna har i stort uppfyllts och några nämner att få en helhetsrepetition 

inför tentan och få svar på oklarheter. Upplevelserna från deltagarna visar på att de tycker att 

det är nyttigt med diskussioner och repetition av kursinnehållet. De uppger också att de har 

haft bra stöd från närmaste chefen och lärare för att genomföra detta. Instuderingsdagarna kan 

därmed anses fylla en viktig funktion för deltagarna. 

 
5.3.3 Tentamen 
 

Samtliga (11) deltagare valde att genomföra tentamen med möjlighet till certifiering. 

Tentamen var uppdelad på tre huvudmoment. Första delen bestod av en salstenta inom 

felsökning. Övriga delar genomfördes via ett webbaserat valideringsverktyg. De delar som 

visade sig vara svårast var avsnitten om felsökning och datoranvändning för beräkning. Det 

framgår av intervjuer att det finns ett missnöje bland kursdeltagare och chefer när det gäller 

återkoppling från examinatorerna av tentamensresultaten.  Möjlighet har funnits till att göra 

om tentamen vilket också har gjorts av flertalet.  

 

 

Figur 5.7 visar tentamensresultaten över tid 

 

Resultatet blev att samtliga (11) som fullföljde utbildningen även genomförde tentamen med 

varierande resultat. Endast fyra av de 11 deltagarna (36 %) klarade tentan vid första försöket. 

Vid andra försöket klarade ytterligare tre deltagare tentan och vid tredje försöket ytterligare 

en. Detta innebär att 8 av 11 (72 %), i skrivande stund är godkända på tentamen. 

 

5.4 Effekter av utbildningen 
 

Nedanstående resultat är sammanställt utifrån de intervjuer som genomförts med kurs-

deltagare, chefer och koordinatorer. Som tidigare nämnts är intervjuerna baserade på Jerkedal 

(a.a) modell för nyttohjulet (se avsnitt 4.1.1).  
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5.4.1 Organisationens behov av kompetensen 
 

Både deltagare och chefer ser ett stort behov av kompetensen i organisationen. Främst gäller 

detta för att tala ett gemensamt språk på samma nivå för att undvika missförstånd. Behovet 

ligger också i att utbildningen ger en bredare syn på underhåll. Det ges uttryck för att driften 

även borde delta på utbildningen för att undvika missförstånd och för att öka förståelsen för 

underhåll. Behovet är också kopplat till att kunna kommunicera med andra avdelningar och 

gör att man blir mer tagen på allvar. Det blir lättare att påverka med en sådan här viktig 

kompetens. Upplevelsen är att det finns ett behov av likriktning av underhållet. Behovet är 

också stort eftersom det leder till ett lika synsätt hos alla och ger en bredd. 

 

Utbildningen ger en bättre förståelse för vad andra gör och det blir lättare att prata mellan el, 

mek och instrument. Behovet finns också eftersom det finns luckor hos alla med olika 

erfarenheter inom olika områden. Grundtänket för underhåll utifrån standarder blir lika. Man 

ser behov för att kunna veta vad man ska fokusera på. Utbildningen ger mycket som annars 

inte finns. 

 
Först och främst så tror jag nog att e…bäst vore om alla fick gå den för då pratar 

alla samma språk, de e viktigt och även på driftsidan för de e mycket såna här 

missförstånd; jaha menade ni det? UD5 

 

Ja, jag personligen så tror jag eller känner jag att det finns ett stort behov av den 

här specifika utbildningen för det ger ju ett tankesätt och en bakgrund för att 

kunna jobba med underhållsfrågor, specifikt underhåll för många gånger kanske 

på högskolan och på utbildningar som finns då är det ju mest teknik då som man 

pratar inte i de här underhållsspecifika termerna hur man aktivt jobbar för att få 

ett så bra underhåll som möjligt. Då är det ju viktigt att ha den här förståelsen 

som man får i utbildningen. UD9 

 

Samtliga chefer är eniga om att det finns ett behov av kompetensen som utbildningen ger och 

någon uttrycker även vikten av att den behövs i hela ledet. 

 
Den behövs även på verkstan och den behövs på kontoret för som jag har förstått 

det så är det väldigt mycket facktermer som används som är vedertagna i under-

hållsteknik och det var väldigt mycket om jag förstod det rätt på nn. Såna där aha-

upplevelser… och det är ju viktigt att har nu dom tagit åt sig av det här och det 

börjar att sprida sig häruppe så måste man ju ha förståelse för det nere på 

verkstan med. UC4 

 

5.4.2 Deltagarnas kompetens (resultat) från utbildningen 
 

Mycket av den kompetens som deltagarna uppger att de har fått med sig handlar om ett 

förändrat synsätt på underhåll. Man känner sig säkrare i sin yrkesroll genom ökad själv-

kännedom och genom att få förståelse för andra, Även det erfarenhetsutbyte som har skett 

med andra enheter, yrkesgrupper och externa företag genom utbildningen, upplevs ha bidragit 

till ökad kompetens. Helhetssynen har på detta sätt ökat. 

 

I varierande grad upplever man faktamässigt att man har ökat sin yrkeskompetens inom 

smörjning, reparationsmetoder,  nyheter och nya metoder och fått kunskap där man tidigare 

hade luckor. Ökad kunskap har genererats om olika underhållsavtal och stora fasta upp-

handlingar. Bearbetning och mätningar på meksidan omnämns som nyvunnen kunskap. 

Smörjning har blivit en aha-upplevelse för flera och insikten om att det är A och O för ett 

säkert underhåll. De faktakunskaper som har tillkommit upplevs bidra till att göra deltagarna 
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säkrare i varje situation. Den kompetens som har tillkommit varierar bland deltagarna och 

äldre deltagare som jobbat i många år upplever inte att de har lärt sig lika mycket nytt som de 

yngre. Flertalet upplever dock att de har fått ökad kompetens om organisationen och stärkts i 

yrkesrollen. Flera har fått kompetens i hur effekt på underhåll kan mätas och hur man får ner 

det på papper. Det finns en önskan om att andra bör gå utbildningen exempelvis driften. 

En av cheferna har kommit till insikt om vikten av synen på drift och underhåll. 

 
Egentligen skulle man sätta sig ner och prata om vad dom själva känner att dom 

har fått med sig som positivt, men vad jag har förstått så har man fått en helt 

annan syn på vad är felanmälan, vad är ett fel på ett objekt egentligen, det är ju 

ofta diskussioner mellan underhåll och drift för dom felanmäler saker som kanske 

egentligen inte är ett fel. UC6 

 

Gruppen har haft en stor betydelse för lärandet genom samarbete och nya kontaktvägar. Upp-

levelsen är att man kommer närmare varandra mellan enheterna och yrkesgrupper som el och 

mek. Genomgående talas det om förståelsen för andra och även delarna om självkännedom 

och bättre självförtroende inom området har påverkat den mjuka kompetensen. Man upplever 

att ett varför-perspektiv har tillkommit genom utbildningen. Diskussioner med externa 

deltagare i pauserna mellan föreläsningarna har varit givande. Någon nämner att man har fått 

en speaking-partner, någon att diskutera med. Delarna med psykosociala inslag i utbildning 

upplevs som mycket intressanta och lärorika. De ger förutsättningar till att kunna diskutera 

med kollegor och chefer på ett annat sätt. Man har också kommit till insikt om olikheter hos 

personer och grupper. Professionellt beteende har fått en annan innebörd. 

 
Det är viktigt att man fungerar i grupp och fungerar som ett team när man jobbar 

med underhåll då för det är ju ändå en lagidrott att man kommer med båten i 

hamn helt enkelt och det är många som är inblandade i såna här processer och 

innan man får tillstånd att göra arbetet och allting. UD9 
 

Flertalet av de intervjuade deltagarna talar om ett förändrat tankesätt att se på arbetet, hur man 

ska gå in i problem rätt från början. Man har lärt sig hur man ska tänka som underhållare och 

vad man ska lägga kraften på samt underlag för beslut utifrån det man lärt sig i utbildningen. 

Man upplever också att man fått insikt i hur viktigt underhåll är för en hög driftsäkerhet. 

 

Flera av deltagarna återkommer till språkets betydelse och vikten av en gemensam nomen-

klatur och hur kommunikationen sker inom underhåll. 

 

Man ser på de mjuka frågorna som viktiga och att de gör att man lyfter blicken genom 

personlig utveckling. För de deltagare som har en teoretisk bakgrund upplevs att det gärna 

kunde varit med praktiska delar i utbildningen men ändå att man fått en bättre all-

roundkompetens. Någon uttrycker flera gånger under intervjun vikten av förbättringsgrupper 

för att fokusera på rätt saker och för att utnyttja den kompetens som deltagarna har fått med 

sig. 

 

5.4.3 Deltagarens förmåga/vilja att utnyttja kompetensen 
 

Endast någon av de intervjuade ser begränsad användning av kompetensen på grund av hård 

uppstyrning. Han kopplar detta till att kunskapen finns, men att pengar saknas för att kunna 

nyttja kompetensen. Flertalet talar om att utbildningen höjer utbildningsnivån på underhåll 

genom den här breddutbildningen.Det finns en allmän vilja bland kursdeltagarna till att 

använda den nya kompetensen i det dagliga arbetet. Man ser det som att det är lättare att prata 

med dem som också har deltagit på utbildningen och att samarbetet fördjupas. Flertalet tar 
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även upp att det blir enklare när fler har gått utbildningen då det blir mer diskussioner. Detta 

kan bidra till att förfina underhållet och att man får mer insyn i exempelvis mekarnas 

underhåll som el eller instrumentare.  

 

Det finns även en vilja bland flertalet av de intervjuade till att implementera det nya 

tankesättet i det vardagliga och att man vill jobba långsiktigt och förebyggande samt trenda 

med underhåll. I framtiden ser man användningen när man ska lägga upp underhållsplaner. 

Både chefer och deltagare ser att det finns både vilja och förmåga till att utnyttja kompetensen 

men att det saknas tid. 

 
Jag tror att han har både en vilja och förmåga att använda det, det…för han är ju 

rätt så framåt så där, ja vill pröva lite nya saker och så, så det var väl lite därför 

som jag var glad för att han visade intresse för utbildningen. Jag kände väl att 

han skulle nog kunna ta till sig och förändra sitt beteende kanske. UC7 

 

Jag skulle ju vilja att det fanns lite mer tid för utveckling och strategier och få 

vara med och påverka vad man ville med verksamheten men det finns ju inga 

resurser känns det som…man är lite för pressad med sitt dagliga för att hinna 

tillämpa dom här utvecklande uppgifterna. UD12 
  

Utbildningen upplevs ge möjligheter till att se om rätt saker görs i rätt tid och att det är lättare 

att både genomföra och argumentera för saker. Någon ser att utbildningen kommer till nytta i 

framtiden vid en eventuell chefstjänst. Man vill gärna implementera och väva in den nya 

kompetensen i arbetet och inte gå i samma hjulspår som tidigare, detta både för sin egen och 

företagets skull. Man ser att den bredd som utbildningen har ger möjligheter till att använda 

den. Man ser att det krävs mer tid för utveckling och strategier och påverka vad man vill med 

verksamheten. 

 

Flertalet uppger att de inte har fått några nya arbetsuppgifter i och med utbildningen och att 

ingen utveckling inom det egna området har skett. För att detta ska ske krävs det påverkan på 

chefer, men man ser ett hinder i fasta rutiner och system.  I och med utbildningen upplever 

man att man blivit mer aktiv i diskussioner i och med att kompetensen har ökat och genom att 

man nu vet var man ska titta samt att språket och terminologin blivit gemensam. Någon ger 

uttryck för att förståelsen har ökat för instruktioner och att man med hjälp av utbildningen kan 

gå djupare i utredningsrapporter. Det ges också uttryck av några för betydelsen av att bevaka 

underhållsaspekter i projekt. 

 
Även om jag hade hoppats att få mer fördjupning i elbiten så kan man ju mer 

aktivt delta i diskussionerna. Projektbiten, när vi är med i projekt, att bevaka 

underhållsaspekter i ett inköpsförfarande där har jag ju klockrent för mig nu, där 

satt man ju och fumlade lite grann då det här måste vi veta och det här måste vi 

veta . Nu vet jag direkt att jag ska gå och titta i vår lista de här punkterna är jätte-

viktiga och det är ju jättemånga fler än i de projekten jag har varit med i som man 

kommer att trycka hårdare på. För det tror jag att det har varit generellt 

upplevelse att underhåll har varit en liten svag del i projekten. UD3. 
 

Flertalet tar upp att de känner frihet i sin roll och det är upp till dem själva att utnyttja 

kompetensen. Ett förändrat tankesätt gör det möjligt att utnyttja delar av kursen men tiden är 

ett dilemma som gör att det finns litet utrymme till att nyttja kompetensen, men att man ser 

möjligheter i det lilla dagliga arbetet. Dock upplevs det finnas för lite tid till långsiktiga jobb. 

En deltagare ser den största nyttan genom ändring av underhållsplaner. 
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En av cheferna ser vikten av att företaget och han själv behöver tänka på ett annat sätt och 

hjälpa till, för att komma vidare med den kompetens som utbildningen har gett. 

 
Jo men han vill, det är nog bara det att företaget, eller jag hjälper till och ser till 

att vi kan underlätta, att hela vår organisation inom underhåll kanske måste tänka 

på ett annat sätt, vi har ju många mål och visioner men så gäller det ju att komma 

i mål med dom, ibland så står vi och stampar det händer inget, det är samma tänk 

va. Jag tror att det finns utrymme för honom att utnyttja det han kan inom det 

befintliga redan idag, ja det tycker jag borde funka. UC2 

 

5.4.4 Deltagarnas position/utrymme för egna initiativ 
 

På frågan kring hur medarbetarna får stöd från chefer och omgivningen för att överföra 

lärandet till det vardagliga arbetet, upplever de flesta att man får stöd. Stödet visar sig ligga 

mycket i att man får arbeta fritt men man känner tveksamhet till om chefen vet vad utbild-

ningen egentligen innehåller. Stödet består i att man känner att chefen har förtroende för 

medarbetaren och genom att han lyssnar och är öppen för nytt. Dock saknar medarbetarna i 

flera fall förväntningar och krav från chefen efter avslutad utbildning. 

 

Det ges också uttryck för att det finns stöd men att högre chefer styr vilket upplevs som ett 

hinder av några. Flera uppger att de har bra diskussioner med chefen och samma syn och 

inställning på underhållet. Som underhållsansvarig känner flera av deltagarna att de har 

möjlighet att påverka själva. 

 

Några uppger att de inte har något direkt stöd aktivt från chefen och att intresse finns men att 

chefen är dåligt insatt. Flera uppger att de tror att det kan bli ändring om cheferna själva har 

gått utbildningen och därmed har enklare för att ge stöd. Det sker mycket brandkårs-

utryckningar fortfarande.  

 
Ja där kanske eeh, ja chefen är ju intresserad av utbildningen och så det är ju 

inga problem med det. Det saknas är väl kanske en djupare förståelse för inne-

hållet i kursen, det hade väl varit lämpligt om cheferna, min chef, hade fått gå den 

här utbildningen och visst, min chefs chef är ju kanske mer insatt i innehållet men 

det är ju inte någon som är med i mitt dagliga arbete som gruppchefen är. Så det 

hade nog kunnat hjälpa till mycket, om han hade varit lite mer insatt i innehållet 

och kommit med tips för han är ju väldigt duktig annars på att kommunicera och 

vara med lite på vad man gör. Det tror jag hade varit en jätteviktig del. UD12. 

 
Ja, stöttar och stöttar det vet jag inte att man kan säga men jag har ju själv märkt 

att jag tänker på ett annorlunda sätt i vissa situationer och det har ju min chef 

också nämnt att han märker att jag arbetar på ett annat sätt efter den här kursen 

så det har vi diskuterat lite, så det kommer ju lite per automatik, det här att man 

använder den kunskapen. UD8. 

 

En av cheferna ser stödet i att hjälpa till med prioriteringar och att de som gått utbildningen på 

gruppen kan bli en intern grupp. 

 
Ja, jag försöker att stödja honom genom att hjälpa honom att prioritera det här 

med att rikta in på det som är viktigt just nu. För det är lätt, det händer så mycket 

annat i en del projektverksamhet, så det gäller verkligen att få in honom till bas-

underhåll och liksom jobba med det vi sa innan som FU-poster osv. Sen stödjer 

jag honom också genom, det är fler underhållsingenjörer, en har redan gått 

utbildningen och en är på gång nu då så att de kan bli en intern liten grupp och 

det är också ett sätt att stödja också. UC2 
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En annan av cheferna har planer på hur han vill utnyttja den kompetens som medarbetarna har 

fått med sig genom att låta medarbetaren använda sina nya kunskaper. 

 
Ja, det har nog inte varit så mycket nu, men jag har planer eller vision eller mål 

med det här, vi kommer ju att jobba på ett annorlunda sätt framöver efter års-

skiftet och då har jag tänkt mig, man sitter på kammarn och tänker hur man ska 

kunna jobba och då är det bland annat dom här två grabbarna då, kanske utnyttja 

deras kunskaper med felsökning även hjälpa andra då, även om du sitter med ett 

systemansvar, även om du sitter med andra problem så kan du jobba i mindre 

grupper att här har vi ett fel, hur ska vi strukturera upp , precis som när du gör 

analytisk felsökning, det har dom ju med sig från den här utbildningen då kan dom 

här gärna vara lite drivande i dom frågorna det är min tanke lite grann. UC6. 

 

Det varierar i hur deltagarna upplever stöd från omgivningen. Flertalet upplever att de får stöd 

från arbetskamrater eller kurskamrater. Det finns även stöd för några i personer som tidigare 

har gått utbildningen. Stödet ligger i att omgivningen lyssnar och tycker att det är bra. Det 

sker mycket diskussioner kring fikabordet där deltagarna både utgör och ger stöd i frågor 

kring utbildningen. Man upplever att det är ett generellt bra prat. Bland dem som inte upp-

lever stöd ges uttryck för att det saknas förståelse och diskussionspartner. Det saknas stöd från 

de som är äldre och som saknar tänket. Där kan det vara svårt att föra in idéer eftersom det är 

svårt att prata begrepp. Svårigheterna ligger i att för få har gått utbildningen. Man ser också 

att stödet är personbundet och väldigt individuellt. Flera upplever dock ett stort stöd i 

kurskamrater.  

 
Ja, det är ju, vi är ju lite…dom här gamla rävarna på avdelningen kanske inte har 

den här förståelsen fullt ut för dom har ju alltid…dom har ju det här någonstans i 

bakhuvudet, ja dom har ju jobbat väldigt lång tid så dom har ju stor erfarenhet då 

men kanske inte har...vad säger man det här nya tänket då, som att man ska mer 

strukturellt arbeta med det om man säger så då och det kan ju vara lite si så där 

om man pratar vissa begrepp och sånt också, om man kanske har lite nya idéer 

men det kanske inte alltid går i god fot för att det kanske inte finns den förståelsen 

för det alltid. Och det är kanske vissa kollegor som har det tänket också men det 

är ju kanske det som är viktigt att man får in det arbetssättet då så det blir flera 

som blir intresserade då. Man kanske ska ha en form av, ja förkortad variant, 

någon endags eller tvådagshistoria där man går igenom begreppen och ISO-

standarden för underhåll så att man får en förståelse för vilka begrepp man pratar 

om inom underhåll. Det kanske är viktigt även inom produktion för att få den 

förståelsen. UD9. 

 

På frågan om man tror att positionen påverkar möjligheterna till att överföra lärandet till det 

vardagliga arbetet kopplar flera till vilken vilja man har och om man som person driver frågor 

eller ej. 
Absolut, genom att man sitter och jobbar med det, att man har det ansvaret som 

man har så kan man ju påverka. Typ kanske bättre än någon som kanske inte har 

ansvaret. Då har de ju ytterligare en sak att argumentera för de måste komma 

över den kullen också....den kan vara svår. UD10 

 
Vi har väl ett ganska öppet, ja vad säger man, frihet under ansvar, så att jag kan 

själv styra mycket hur jag vill lägga upp mitt arbete, men jag har ju vissa ramar 

att hålla mig inom då. Ja ett ansvarstagande att sköta mot blocket då. Så det är 

klart att jag har en viss frihet att själv lägga upp mitt arbete. UD9 

 
Det är klart när det är gruppchefer som ska fördela jobben så är det ju viktigt att 

dom har den här utbildningen. Det är viktigt att om dom ska vara förebilder så är 

det viktigt att dom har utbildningen men även att vi har den också. Jag tror 

absolut att det skulle påverka effekterna av utbildningarna. UD11 
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Flera hävdar att tiden är avgörande för om lärandet kan överföras till det vardagliga och att 

mycket är knutet till om man driver frågor eller ej. Någon menar att vem som helst kan göra 

och få effekter oavsett om man är utförare eller gruppchef. Mycket handlar om vilja. 

Det finns också hinder i att förändringsviljan är låg, man vill följa det arbetssätt som man 

alltid gjort. Här ser man återigen vikten av ledningens engagemang. 

 
Det är väl dom här elfte och tolfte budorden som man pratar om så har vi aldrig 

gjort, så har vi alltid gjort…Ja, men så är det ju, det är ju en väldigt statisk 

process om man har gjort på samma sätt i trettio år och som sagt det tar ju lite tid 

att svänga om skutan. I: Vad är det som skulle kunna ändra det? S: Det är väl det 

som mål och policies uppifrån som ska komma ifrån ledningen, tror jag är viktigt 

att det kommer uppifrån. UD 

 

Det råder dock delade meningar om detta och flera anser att chefen har större möjligheter att 

få genomslag än en medarbetare. Som systemansvarig finns det möjligheter att kunna föra 

över lärandet. När man har ansvar för något kan man påverka och argumentera. 

 

Några tar upp vikten av att vara förebild som gruppchef eftersom det påverkar effekterna i 

vardagen. Tid och pengar tas upp som en viktig faktor av flera av de intervjuade. 

 

En av cheferna ser inga hinder i att överföra lärandet och ser människans vilja som en starkt 

bidragande orsak till att lärandet överförs i det dagliga och ser också sin roll som chef som 

viktig för att detta ska lyckas. 

 
Nej, hinder finns det ju inte några, det har jag svårt att tänka mig för du kan ju 

aldrig stoppa en människa som vill…det ser jag som svårt faktiskt. En människa 

som vill framåt…nej det tror jag inte. Det beror sig ju på hur miljön är på den 

gruppen man verkar i och i den gruppen som jag strävar efter att vi ska ha, den är 

väldigt öppen och det ska vara öppet för nya idéer, man ska kunna omvärdera ett 

beslut, det ska vara det klimatet. För min del i min lilla bubbla så ser jag inga 

hinder. UC3. 

 

Flera av deltagarna ser tiden som ett stort hinder för att överföra lärandet. Det saknas tid för 

reflektion vilket krävs för att kunna använda de nya kunskaperna. Man saknar också personal 

vilket är en anledning till att tiden inte räcker till.  Man ser också att organisatoriska problem 

kräver att ledningen behöver kunna det som lärs ut i utbildningen. 

 
Det som hindrar det är väl det vanliga, det är väl tiden. Hög arbetsbelastning, 

tyvärr är det väl mycket av det som lärde sig på kursen är sånt som man skulle 

vilja sätta sig ner lite mer i lugn och ro och vi pratade ju mycket om underhålls-

system och så här hur det ska läggas upp och det är ju något som man skulle vilja 

lägga mycket mer tid på men det hinner man ju aldrig tyvärr. Så det som hindrar 

mig är tiden i så fall. UD8 

 

Krångliga rutiner och speciell hantering av krav i branschen samt befintliga underhållssystem 

upplevs av flera som hinder till att överföra lärandet. 

 
Ja hindrena egentligen är ju våra befintliga underhållssystem och administrativa 

tekniska instruktioner egentligen som styr verksamheten. Dom är ju kanske inte 

optimalt utformade egentligen utan det är ju sånt som  man kan titta på och för-

bättra. Sen är det ju samma sak där att det är restriktioner gällande kärnkraften. 

Ja, jag tror att möjligheterna skulle öka om fler gick utbildningen på enheten, men 

sen krävs det nog också att man får ett driv, det räcker nog inte bara med att jag 
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driver något själv utan det måste nog komma ovanifrån från managementsidan 

också stöd och inriktning och initiativtagande krävs ju va. UD9. 

 

Cheferna är medvetna om att lyhördhet är viktigt för att uppfatta uppdrag som kommer in. 

Detta har koppling till tiden och prioriteringar. 

 
Nej, vi får inte ta på oss för mycket, det är ju det här med tid oftast då. För du vet 

det kommer ju bollar från höger och vänster. Och vissa bollar ser ju inte jag, för 

dom får ju NN direkt då, då gäller det ju att vara lyhörd. UC1. 

 

5.4.5 Organisationens medvetenhet om sitt kompetensbehov 
 

Flertalet ser medvetenheten om kompetensbehovet i underhållsorganisationen som relativt 

låg. Den medvetenhet som finns är främst bland de chefer som har gått utbildningen själva. 

Man anser överlag att fler behöver gå för att öka medvetenheten och ser det som viktigt. Den 

medvetenhet som finns är också begränsad till underhållsavdelningen. Ute i övriga 

organisationen saknas medvetenheten, vilket man ser som nödvändigt. 

 

En av deltagarna tror dock att även om medvetenheten inte finns hos alla så finns den där den 

behövs så att säga. 

 
Ja, det gör det ju, alltså…kompetensen kanske finns hos dom flesta och det kanske 

spretar lite som sagt många är duktiga på en sak och många i andra men får man 

lite mer samsyn hur det ska fungera så jag tror att den här medvetenheten den 

finns, det tror jag. Men kanske inte hos alla, men hos rätt personer.UD10. 

 

Någon deltagare uttrycker sig att man är medveten men att man inte bryr sig. Flera av de 

svarande ger uttryck att utbildningen har fel namn och ger sken av att vara en specialist-

utbildning, vilket den inte är. 

 
Ee, namnet e lite fånigt kan jag tycka men, det blir ju ett litet löjets skimmer bara 

för att det heter specialister å såna grejer , å så finns det ju fackområdes-

specialister så en del tror ju att det är nåt åt det hållet och det har ju inget gemen-

samt alls och det kan nog förstöra lite, det tror jag. Eeeh, för det är ju ett ganska 

stort ord kan jag tycka och det är ju inte på något vis, man blir ju inte på nåt sätt 

specialist eller expert eller vad det nu för att man har gått den här kursen utan det 

är ju den är ju som sagt väldigt bred. UD3. 

 

Man pekar ju väldigt att det är en specialistutbildning men det är ju egentligen en 

bred allmänutbildning, den här utbildningen och så får man ju fördjupa sig så att 

säga på mer vad ska jag säga, specialistgrejor kanske ytterligare men här har 

man ju möjlighet att se vad som finns på hela, ja egentligen på allt underhåll både 

på el och meksidan. och det har väl sin fördel att man har med alla 

kategorier....då så förstår man varandra bättre också, el och mek, blockvis och så. 

UD4. 

 

Man anser att det krävs en bred förståelse på hela underhåll. Driften behöver också mer 

förståelse för underhålls betydelse. Tillgängligheten kopplas till samverkan mellan drift och 

underhåll. Underhåll behöver ses i ett stort perspektiv! Man ser att medvetenheten har ökat 

genom diskussioner som förs i olika sammanhang. 

 

På frågan vad man tror behövs för att öka medvetenheten uppger flertalet att chefer bör gå 

utbildningen och att de blir mer aktiva. Någon uttrycker också att man kan inte vara medveten 

förrän man vet. Medvetenheten tros öka genom dagliga samtal och att man observerar 
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varandra. Det kommer att märkas skillnader genom terminologin och det ökar medvetenheten 

också. Några föreslår att man utvärderar och följer upp genom utvecklingssamtalet och ser 

detta samtal som viktigt för medvetenheten. Några anser att mer information är nödvändig på 

olika sätt för att öka medvetenheten och att det är nödvändigt att bredda sig utanför underhålls 

gränser. Någon tycker att det är viktigt att göra underhåll attraktivt. För att medvetendegöra 

krävs rotation och friska tankar menar några av de intervjuade. 

 

En av cheferna hävdar vikten av att höja statusen på underhåll för att öka medvetenheten om 

kompetensbehovet. 

 
Jag tror inte, bland medarbetarna finns nog inte medvetenheten fullt ut, att inom 

det här underhåll betydligt intressantare för att, underhåll om man tittar 

historiskt, så har det varit att man börjar kanske på underhåll och sen vill man gå 

vidare på något sätt och då går man vidare och börjar på TE eller blir 

konstruktör. Varför inte gå vidare inom underhåll? För det finns hur mycket som 

helst. DÄR tror jag att vi på företaget också måste lära oss att underhåll är lite 

fint, där kan man bli specialist och lite allt möjligt. Vi måste höja statusen på 

underhåll och vi är på väg där men det har ju sin resa. Nu har vi ju 

underhållschefen som sitter med i företagsledningen. Jae, jag vet inte, det är ju 

information. Någon temadag underhåll. "Här kan ni utvecklas inom underhåll", ja 

men varför inte? Vi måste bli bättre på att sälja oss på underhåll också och sen få 

hjälp givetvis också. UC1. 

 

5.4.6 Organisationens medvetenhet om deltagarens kompetens 
 

Upplevelsen av hur medveten organisationen är om den kompetens som deltagarna har fått 

med sig är att den är ganska låg. Dock tror man att det finns en viss medvetenhet kanske mer 

riktat mot att man vet att deltagaren har gått utbildning men inte vilken kompetens som han 

har fått med sig. Det visar sig ibland att det ändå finns en medvetenhet genom frågor och 

diskussioner från omgivningen. Man tror också att det kan vara svårt att se kompetensen när 

man själv inte har deltagit i utbildningen. Medvetenheten fanns också i samband med att en 

ny grupp skulle starta utbildningen. Flera tror att medvetenheten kommer att öka när fler går 

utbildningen. Deltagarna ser också skillnader mot driftutbildningen där man rent formellt blir 

befordrad till skillnad mot underhåll, därför är det ingen som tänker på att man gått 

utbildningen. Någon hoppas på att förändringen hos individen ska slå igenom. 

 

På frågan om vilken kännedom man tror att organisationen har om innehållet i utbildningen 

påpekar flera att namnet på utbildningen är vilseledande. Man blir inte specialist och detta gör 

att det finns en tro att det är svårt. En djupare presentation av utbildningen skulle behöva 

komma till anser flera av de intervjuade. Genom att återberätta om mål och förväntningar. 

Flertalet menar att det är ganska låg kännedom om vilken kompetens som deltagarna har fått 

med sig och att det därför är svårt att greppa. 

 

På frågan om vilket intresse det finns för kompetensen upplever någon att det saknas intresse 

och att de äldre i organisationen kopplar av och inte är intresserade. Flertalet är dock positiva 

till det intresse som finns kring utbildningen och upplever att det finns ett engagemang och 

nyfikenhet om kursen. Det engagemang som man märker av är i form av frågor och att chefer 

och koordinatorer pratar om kursen. Man upplever dock att det glöms bort efter ett tag när det 

inte längre är aktuellt på samma sätt. 

 

Engagemanget för utbildningen skulle kunna öka anser man genom att introducera 

utbildningen på gruppmöten genom exempelvis besök från personalavdelningen samt att 



Kapitel 5 – Resultat 

48 

 

nyttja informationskanaler som personaltidningen och på annat sätt informationsspridning 

som man ser som viktigt. Även upptäckten att man jobbar åt rätt håll på företaget upplevs 

kunna öka engagemanget. Positivt ser flera är att man pratar mycket om utbildningen, vilket 

skapar intresse.  Några knyter engagemanget med att ge en morot till de som klarat kurs och 

tenta och även att en stor kompetenshöjning som skulle ytterligare öka engagemanget om en 

löneökning kom till. 

Att arbeta gruppöverskridande är ytterligare en orsak till ökat engagemang framkommer i 

intervjuerna. Att använda sig av förbättringsgrupper och olika metoder typ Kaizen skulle 

ytterligare höja engagemanget. En förutsättning för engagemang är att utbildningen och de 

önskade effekter som avses, är förankrade i ledningen som stöttar och driver på. På detta sätt 

ser man att detta blir prioriterat genom att tid avsätts. Mer reklam för utbildningen är 

nödvändigt och att allt runtomkring, exempelvis tentamen, görs mindre hemligt och 

avdramatiserat. 

 

Flera gör jämförelser med driftens utbildningsprogram där det sker en påtaglig förändring vid 

olika utbildningssteg, vilket skulle öka intresset och engagemanget. Någon vill ha mer 

struktur och möten där alla deltar vilket idag upplevs som svårt att få till. 

 

En något mer pessimistisk syn på varför det saknas engagemang, är att någon anser att 

medelåldern är för hög på underhållsavdelningen. 

 

5.4.7 Organisationens förmåga/vilja att utnyttja kompetensen (effekt) 
 

Vilka effekter har då utbildningen gett på individnivå? Flertalet av deltagarna upplever att 

utbildningen har gett flera positiva effekter på individnivå. Främst handlar det om förändrat 

tankesätt, ökat självförtroende, ser med andra ögon och att man fått nya kontakter. Detta 

kontaktnät anser man förenklar vid problem. Man anser också att upptäckten att man jobbar 

rätt är en bekräftelse genom utbildningen. 

 

De allra flesta anser dock att det krävs mer tid för att se långsiktiga effekter dels på grund av 

långa revisioner som har legat i anslutning till utbildningen och dess avslutande. Mycket 

brandkårsutryckningar sker fortfarande som går emot vad utbildningen ‖lär‖. En pessimistisk 

syn som framkommer hos någon är att utbildningen är till för att visa myndigheter och att vi 

uppfyller krav.  En del av det man tillämpar från utbildningen sker omedvetet tror man men 

även genom dialog med sin närmsta chef om nya idéer. Flertalet påpekar återigen vikten av att 

få med cheferna på banan för att uppnå beständiga effekter. Det känns för tidigt ännu nämner 

flera. En förutsättning är en stark underhållschef som vill detta. 

 

Flertalet ser ännu inga speciella effekter på arbetsgrupps- organisationsnivå. För detta krävs 

att fler går och längre tid förflyter efter avslutad utbildning innan detta kan ses. Lugn och ro är 

nödvändigt för att få tid till att ta tillvara de nya kunskaperna. Man anser också att om chefen 

hade gått hade det funnits ett gemensamt språk, idag saknar chefer insikt i vad det innebär. 

Det känns nödvändigt med förbättringsgrupper för att få till effekter i organisationen, dessa 

måste initieras av chefer. Förslag på att man anordnar någon form av tvärgruppsseminarium 

kring dessa frågor för att få till bättre samarbete och mer effekter. Ett annat urval av deltagare 

som till utbildningen kunde ha gett mer effekter tror några. På grund av att inte så många har 

gått utbildningen i grupperna saknar en del bollplank och utvecklande diskussioner. Flera 

nämner också att driften måste involveras för att få fler effekter av utbildningen. 
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5.4.8 Utbildningen som ett led i organisationens utveckling 
 

De flesta är överens om att utbildningen med sin bredd är ett led i organisationens utveckling. 

Den ses som ett led rent säkerhetsmässigt och skapar ordning och reda. Man hoppas och tror 

att det styrs från koordinator och enhetschefer. Trots att det upplevs som ett led i utvecklingen 

ser man också att de sparkrav som finns gör att utrymme saknas för utveckling av underhåll. 

Här ser man dock att utbildningen gör att man inte är enkelspårig i sådana situationer. Upp-

levelsen är att få ett djup i kompetens och att man får en samstämmig bild och tänker och 

agerar åt samma håll. Underhåll ses i lite större och vidare synvinkel. Utbildningen stämmer 

väl överens med mål och uppgifter som finns för underhållsorganisationen. 

 

De strategier och policies som finns i organisationen går hand i hand med utbildningen. Det 

ses också som ett led i utvecklingen att ledningen satsar på utbildningen och försöker. 

Utvecklingen ligger också i att så många ämnen ingick och innehållet stöder allt inom 

underhålls område. 

 

Flertalet av deltagarna och cheferna tar upp blandningen av deltagare som ett lyft. Alla förstår 

och har samma syn på vad ett fel är. Insikt har också vunnits om vikt av samstämmig 

nomenklatur. Flera tror att det inte finns så många som har tänket om de inte själva gått. 

Någon nämner att utbildningen stöder hur organisationens utveckling kommer att se ut i 

framtiden. Man ser nyttan i det dagliga arbetet med eftersom nya instruktioner är enligt den 

standard som utbildningen visat på. 

 
Ja, det tycker jag att jag har utrymme för…möjligheten, ja, alltså när man tittar 

på de nya instruktionerna som kommer nu så kommer det ju mer in på standarden 

som EFNMS har, alltså både terminologin och sättet att arbeta, så det känns lite 

grann som att företaget strävar där åt. Så det känns mer rätt för att förut när man 

gick utbildningen så fick man väl lära sig en väldans massa kunskaper om...sen 

kom man tillbaka till företaget och det kändes lite som att "jaha, vad ska jag nu 

göra med den här utbildningen, vad ska jag nu göra med kunskapen?" Nu känns 

det lite mer som att , ja som att det spåret går mer och mer däråt så att det blir 

mer naturligt va, medans det kanske måste kännas onaturligt för vissa andra då 

"Jaha, nu ska vi göra så här" Det har kanske inte dom förståelse för. UD6 

 

På frågan vad kan göras för att utbildningen blir ett planerat led i organisationens utveckling 

svarar flera att det är viktigt att använda den kompetens som utbildningen ger. Utbildning en 

stämmer väl med hur underhållet ska utvecklas men tiden finns ej. Där ser man det som 

viktigt med intresse och vilja. Rekryteringen till utbildningen bör styras upp mer än vad som 

gjorts hittills. Återigen kommer flera tillbaka till hur viktigt det är att cheferna bör gå som 

beslutsfattare. Deltagare och chefer har annars inte samma tänk och syn på var tid och pengar 

ska läggas på underhållet. Skulle ge en annan syn på FU och AU. Avslutningsvis 

kommenterar flera igen att de vill byta namn på utbildningen. 

 

5.5 Övriga reflektioner  
 

Vid slutet av intervjuerna gavs intervjupersonerna utrymme till att fritt uttrycka sig kring 

positiva och mindre positiva reflektioner av hela denna utbildningsinsats. Gruppens betydelse 

betonas av flera deltagare och man ser nyttan av att gruppen var bred med olika bakgrunder.  

Man anser att utbildningen var bra sammansatt och att man kan ha nytta av detta även i 

privatlivet när man skruvar. Utbildningen gjorde att man blev mer allmänbildad och 

upplevelsen var att detta var en bra avstamp för att veta vart man går vidare. Man tycker att en 

del lever kvar efter kursen. Den psykologiska biten var positiv och gjorde att man lyfter 
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blicken och fick kunskap och kännedom om andra personer. Den väcker mycket tankar och 

ger inspiration. Fackmannamässigt upplever man det kul att se vilken betydelse tribologin har. 

Ytterligare en positiv upplevelse uppger de som klarade tentan. Några hade önskemål om 

ytterligare fördjupning i ämnena som togs upp. Föreläsarna upplevdes som olika duktiga 

vilket också kan utläsas i utvärderingarna av handledarna. 

Det uttrycks klart och bestämt från flera håll, både från deltagare och chefer, att tentan inte 

återkopplades. Man upplevde tentan och arrangemanget runt om kring som ett hemlighets-

makeri. Man befarar att det finns en risk att motivationen tas död på detta vis. 

 

Det kursmaterial som följde kursmodulerna var ej användbart efter kursen utan bestod mest 

av powerpoint presentationer. På samma sätt som en del kursledare upplevdes som väldigt bra 

fanns det även de som var mindre bra. En del ämnen som ingick var inte nödvändiga men 

upplevdes ändå som en pusselbit i helhet. Hela utbildningen upplevdes större än vad man 

hade förväntat sig före starten. En viss upplevelse av korvstoppning framkommer av intervju-

erna och det finns önskemål om att utbildningen kopplas mer mot hur vi gör på det egna 

företaget. Flera uppger att de haft svårigheter med att vara borta från arbetet och föreslår att 

man bör bli frikopplad från arbetet under studietiden. Det upplevdes också svårt att få till 

tiden med hemarbete. 

 

Flera nämner att de önskar mer information inför kursen från exempelvis personal-

avdelningen. Deltagarna ser viljan som viktig hos deltagarna och att det är viktigt att de som 

deltagare nu fortsätter att vara bra ambassadörer för utbildningen. Flera tror på att ett annat 

tänk kan minska underhållskostnaderna och att utbildningen höjer standarden på underhåll. 

Man tror att kostnaderna för kursen kan räknas hem. Flera har kommit till insikt om nyttan 

med samma språk inom koncernen när det gäller underhåll. Det saknas att inga tydliga 

förväntningar finns uppsatta från ledningen. 

 

5.5.1 Reflektioner från utvärderingsmöte 
 

Cirka 3 månader efter avslutad utbildning arrangerades ett utvärderingsmöte där deltagarna 

delgavs utvärderingsresultaten från kursutvärderingar och tentamensresultatet totalt för 

gruppen. De fick göra en ‖gula lappar‖ övning där de lämnade sina positiva och negativa 

kommentarer till utbildningen.  Det mest positiva som framkom var kursomfattning, 

upplägget och planeringen. De instruktörer som ledde genomgångarna uppfattades till största 

delar som mycket kompetenta och att det var olika föreläsare i olika ämnen gav tyngd till 

utbildningen men till vissa delar saknar man akademisk kompetens. Att kursen arrangerades 

hemma på företaget upplevdes som positivt.  Gruppsammansättningen med interna, externa, 

el, mek deltagare är fruktbart anser man. Leverantören upplevs i vissa delar lite för mycket av 

reklam. Detta bör tas bort, utbildningen är redan såld. Tidsfördelningen upplevs inte alltid 

optimal. Certifieringen ses som positiv som ett ‖bevis‖ för några samtidigt som tentamen får 

mycket kritik. Man ser svårigheter att få till de två syftena att klara tentan och ha goda 

kunskaper. Man föreslår att utvärdering av frågor ska göras inför tentamen och även förslaget 

att frikoppla kursen från tentamen/certifiering kommer upp. Kursmaterialet som används 

känns inte meningsfullt som ‖uppslagsverk‖ efter utbildningen eftersom det mesta dels består 

av powerpointbilder som inte säger så mycket. Relevansen av vissa avsnitt kan kännas något 

låg, främst när det gäller mjuka ämnen. Inför utbildningen vill deltagarna har mer information 

för att få insikten om hur mycket tid som krävs i anslutning till utbildningen.  
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5.6 Förändrade arbetsvillkor 
 

 
 

Figur 5.8 visar graden av förändrade arbetsvillkor efter utbildningen. 

 

I 8 av 10 (80 %) fall har chefen varit initiativtagare till att medarbetaren skulle gå 

utbildningen. Två (18 %) deltagare har fått en högre lön, i ena fallet var chefen initiativtagare 

och i andra fallet var det deltagaren själv som tog initiativet. Endast en (9 %) deltagare har fått 

förändrade arbetsuppgifter, annan befattning och bättre jobb. Den deltagaren är en av de två 

som också fått högre lön.  Samliga i gruppen (100 %) anser att de kan använda kompetensen 

och också att närmaste chef känner till kompetensen. I 10 av 11 (91 %) fall upplevs att chefen 

ger möjlighet till att använda den nya kompetensen. I något lägre omfattning, 8 av 11 (73 %), 

upplevs nyttan för arbetskamraterna och hur de känner till kompetensen som kollegorna fått 

med sig i utbildningen. 

 

5.7 Rekryteringen till utbildningen 
 

Vid rekryteringen till utbildningen, uppger 10 av 11 (91 %) deltagare att de har tillfrågats av 

chefen om deltagande. Detta överensstämmer med chefernas uppfattning om hur detta har gått 

till. Det har främst skett genom personlig förfrågan, eller fråga till gruppen där man har fått 

anmält sitt intresse. En (9 %) av deltagarna uppger att han själv har fått driva frågan mot 

chefen för att få delta på utbildningen. Den information som deltagarna fått har varit i första 

hand kursbeskrivningens innehåll.  
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5.8 Upplevd nytta med utbildningen  
 

 
 
 

 

 

 Faktorer Deltagare Chefer Koordinatorer 
UD vs 
UC 

UD vs 
UK 

A – Or g behov av kompetens 3,3 3,7 3,7 -0,4 -0,4 

B - Delt kompetens från utbildningen 3,2 3,6 3,6 -0,4 -0,4 

C - Delt förmåga/vilja att utnyttja kompetensen 3,4 3,7 3,2 -0,3 0,2 

D - Delt position/utrymme för egna initiativ 3,1 3,4 2,7 -0,3 0,4 

E - Org medvetenhet om sitt kompetensbehov 2,2 2,5 3,5 -0,3 -1,3 

F - Org medvetenhet om deltagarens kompetens 2,2 2,4 2,7 -0,2 -0,5 

G - Org förmåga/vilja att utnyttja kompetensen 2,4 2,9 2,5 -0,5 -0,1 

H - Utb ett planerat led i organisationens utveckling 3,0 3,6 3,7 -0,6 -0,7 

 
Fig 5.9 visar deltagare, chefers och koordinatorers upplevelse av nyttan med utbildningen. Skalan är 1-4, där 1 

står för lågt och 4 för högt. Frågorna utifrån Jerkedal (a.a) nyttohjulet. 

 

Största skillnaderna i upplevd nytta finns i synen på utbildningen som ett planerat led i 

organisationens utveckling. Koordinatorerna (UK) är betydligt mer positiva när det gäller 

organisationens medvetenhet om sitt kompetensbehov, i jämförelse med både deltagare (UD) 

och chefer (UC). Motsatt till detta är deltagare och chefer mer positiva än koordinatorerna när 

det gäller deltagarens förmåga och vilja att utnyttja kompetensen. Både chefer och deltagare 

tror att det saknas medvetenhet i organisationen om det kompetensbehov som finns. Alla tre 

grupper är överens om att organisationens förmåga och vilja att utnyttja kompetensen är 

relativt låg. 
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5.9 Sammanfattning av resultat 
 

De frågeställningar som empirin tillika resultatet svarar på är 

 

- Vilka effekter har kompetensutvecklingsinsatsen genererat för individen? 

- Vilka effekter har kompetensutvecklingsinsatsen genererat för gruppen? 

- På vilket sätt har i så fall formativa inslag i utvärderingen bidragit till lärande?

  

 

Eftersom resultatkapitlet är omfattande görs en kort sammanfattning av resultatet nedan. 

 

På individnivå har kompetensutvecklingsinsatsen genererat effekter genom att man fått ökat 

självförtroende, ser underhåll i ett vidare perspektiv och fått ökad förståelse för andra 

människor och yrkesgrupper. 

 

På gruppnivå är det ännu svårt att se effekter  i större mening. Fler behöver delta på 

utbildningen och längre tid måste gå innan mervärdet kan ses. I grupper där flera deltagare har 

gått utbildningen är det mer synliga effekter eftersom de kan resonera och använda 

kunskaperna  inom gruppen.  

 

De formativa inslag i utvärderingen som har använts visar på att ett lärande har skett under 

hela utvärderingsprocessen. Lärande skett kring attitydutvärderingar genom att svar har 

framkommit på hur nöjda deltagarna varit med handlarnas insatser, kursinnehåll, material, 

relevans etc. Korrigeringar har gjorts utifrån det resultat som det har visat. 

Provgenomgångarna under ledning av ett par av underhållscheferna är ett tydligt exempel på 

ett lärande som har skett för flera av aktörerna i utvärderingen, deltagare, chefer, utvärderare 

och handledare. Eventuella oklarheter som har dykt upp vid dessa tillfällen har kunnat redas 

ut och åtgärdats. Ett lärande har också skett kring själva utvärderingsmodellen och dess för- 

och nackdelar har tydliggjorts under resans gång. Resultatet visar också på vikten av 

ledningens engagemang för att stimulera lärande. Genom de många aktiviteterna som ingick i 

utvärderingen blev den levande under en längre tid med återkommande formativa inslag. Den 

blev medvetandegjord på ett annat sätt i jämförelse med när en summativ utvärdering 

genomförs. Det fanns en viss stolthet bland deltagarna att ‖deras‖ utbildning utvärderades så 

grundligt. Ett annat resultat av lärande som kan ses är att man genom att ställa frågor i 

attitydundersökningar, möten, provgenomgångar och intervjuer, så sker hela tiden reflektioner 

över det som man har varit med om och hur man kan använda det, vilket är en stor del av det 

lärandet som har skett.  
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6. Diskussion 
 

Utifrån teori och empiri diskuteras det resultat som har framkommit i intervjuerna. I 

kapitlet diskuteras även metod.  

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Med utgångspunkten att genomföra en utvärdering av ett utbildningsprogram, föll valet på att 

använda flera olika metoder inom den valda utvärderingsmodellen. Utvärderingsmodellen 

hade aldrig tidigare använts på företaget och därför var detta nytt. Urvalet till undersökningen 

blev naturligt eftersom det var de som skulle delta på utbildningen. Jag har förståelse för de 

farhågor som beskrivs av Jerkedal ( a.a) och Sandberg & Faugert (a.a) i att alltför snabbt i 

utvärderingen hoppa till hur den ska genomföras. Detta är en risk som finns när man följer en 

modell allt för systematiskt. I den här utvärderingen var det klart hur man skulle genomföra 

utvärderingen men det fanns också otydligheter kring vad som skulle utvärderas, förankring  

saknades bland vissa chefer, beslut om vad man ville uppnå rent konkret och även hur 

resultatet skulle användas. Därför, som Vedung (a.a) beskriver, finns det en risk att 

beställarna och utvärderarna för en muntlig dialog kring vad som ska utvärderas under hand. 

För att undvika detta bör detta fastställas skriftligen. Det  kan jag se som en brist i upplägget 

av utvärderingen. Detta stöds även av Vedung (a.a) som ser faran i att okritiskt använda 

utvärderingsmodeller, där risken finns att man tror att en enda modell kan ge slutliga svar på 

frågor. Istället bör man beakta att en modell bara ger ett svar utifrån ett perspektiv. Jag tror att 

Kirkpatrick, D.L & Kirkpatrick, J.D (a.a) modell ger fler än ett svar och ett perspektiv av flera 

skäl. Dels används flera datainsamlingsmetoder och dels samlas data in och tas om hand 

under hela utvärderingsprocessen.  Den valda utvärderingsmodellen stöder på detta sätt en 

lärande utvärdering, som den beskrivs av Ellström (2009) i kapitel 2. Dock kan brister ses i 

den samverkan mellan utvärderaren och övriga involverade som skett i utvärderingen,  trots 

att formativa inslag har använts under hela utvärderingen och tagits om hand. Detta beror 

troligtvis på att utvärderarkompetens saknas i organisationen vilket är en förutsättning för att 

lärande utvärdering ska kunna nyttjas fullt ut. Det är nödvändigt att det finns kompetens även 

hos beställare av utvärderingar.  Arbetsgången utifrån de aktiviteter som fanns med i 

utvärderingsplanen kunde med fördel ha beskrivits tydligare med avseende på vem som skulle 

göra vad. Som utvärderare kan man hålla ihop utvärderingen och aktiviteterna men beställaren 

bör känna ett mer ägandeskap än vad som har gjorts i det här fallet. Det har varit 

utvärderarens utvärdering så att säga.  

 

Eftersom en effektmätning skulle göras krävdes en mätning före utbildningsstarten, vilken 

utgjorde baspunkten. Det pretest som utgjorde denna mätning kändes relevant till det kurs-

innehåll som utbildningen gav. Dock kunde några fler personer ha ingått i kontrollgruppen för 

att ha fått ett ännu mer träffsäkert resultat med avseende på lärande. Svarsfrekvensen i post-

testet var inte heller helt tillfredsställande. Resultatet visar dock tydligt att ett stort lärande har 

genererats för dem som ingick i experimentgruppen. Detta stärks även av ett signifikanstest.  

 

De enkäter som användes för attitydmätningar efter varje kursmodul utgjorde en viktig del i 

nivå 1 i utvärderingsmodellen. Det används som ett instrument för att följa eventuella brister 

som visade sig i direkt anslutning till kursmodulen och för att kunna rätt till dem vid behov. 

Eftersom kursen var av standardart så kan jag inte påstå att dessa utgjorde något speciellt 
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lärande under utvärderingen förutom att en kontinuerlig kontakt hölls mellan deltagare, 

handledare och kursansvarig. 

 

Tanken från början var att de delprov som skulle äga rum efter varje kursmodul skulle visa på 

vilket lärande som inträffat i form av provresultat. Istället ändrades detta till instuderings-

uppgifter med diskussionsmöten mellan deltagare och underhållschefer. Detta höjde 

kvaliteten avsevärt på lärandet (nivå 2). 

 

De intervjuer som genomfördes sex och 9 månader efter avslutad utbildning utgjorde det klart 

största underlaget till resultatet av den här studien. Det resulterade i 38 intervjuer vilket så här 

i efterhand kan kännas alldeles för mycket. Materialet blir enormt och det är svårt att sålla 

bort. Allt känns viktigt och relevant. Tanken var att se skillnader sex respektive 9 månader 

efter avslutad utbildning. Det visades sig inte vara några speciella skillnader och därför kan 

det så här i efterhand kännas lite onödigt med två intervjuer per deltagare och chef. Samtidigt 

så förstärkte det upplevelsen och det som tolkades in vid första intervjun. Man kan också 

fråga sig om man hade behövt genomföra intervjuer med samtliga deltagare eller om det hade 

räckt med ett urval på kanske hälften och ändå fått fram samma resultat. Trovärdigheten ökar 

naturligtvis ju större urvalet är och det som samlas in blir mättat. 

 

Att bearbeta materialet genom transkribering ser jag som en styrka eftersom själva arbetet blir 

en analys i sig. Tidsmässigt är arbetet mycket tidskrävande och krävde flera veckors arbete 

vilket gör att man tappar fokus då och då. Även det material som har samlats in till teoriramen 

tenderar till att blir hur stort som helst och det handlar mer om att sålla än att inte få med 

tillräckligt mycket. Analysmetoden som användes stärkte arbetet att få fram det väsentliga 

från intervjuerna. 

 

Reliabiliteten och validiteten i arbetet känns stor eftersom urvalet av intervjupersonerna är de 

som har deltagit eller närmaste chefer till dessa. De frågor som har ingått i intervjuguiden 

känns relevanta och systematiken för dessa känns användbar. Utvärderingen har genomförts 

av en intern utvärderare, vilket har sina för- och nackdelar. Att utvärderingen tar tid från andra 

arbetsuppgifter bekräftas av Vedung (a.a) som också ser att det finns risk för brist på 

objektivitet, självförsvar och nytänkande. I utvärderarrollen har jag försökt att förhålla mig till 

detta genom att delge resultat under vägen, diskutera med deltagare, chefer och handledare för 

att förbättra det som framkommit som mindre bra. Eftersom den här utvärderingen var till för 

att lära och utveckla fanns det ingen konfliktsituation att ta hänsyn till och därmed ser jag inte 

att en extern utvärderare hade kunnat få mer tyngd i resultatet. Precis som Vedung (a.a) 

nämner så finns ofta kunskapen inom organisationen när en intern utvärdering genomförs och 

utvärderarkompetensen byggs upp och stannar inom företaget på detta sätt. Troligen så 

genererar det också ett större lärande och att resultat återförs inom organisationen. 

Intervjuguiden har testats före intervjuerna och några småjusteringar gjordes efter detta.  

 

Att utvärdera utbildning genom att använda en utvärderingsmodell kan vara både enkelt och 

svårt. Det enkla är att man har en modell att hänga upp sig på men det svåra ligger i att man 

som utvärderare oftast arbetar på egen hand och de som borde vara involverade i utvärder-

ingen inte riktigt är med på banan. Om utvärderingen ska fungerar som en lärande utvärdering 

krävs att alla involverade intressenter finns med under hela arbetet och inte endast som mot-

tagare av resultatet. Om så sker, ser inte jag någon skillnad mot en vanlig utvärdering som 

mer har karaktären av en summativ utvärdering, vilket inte var syftet med den här. Detta stöds 

av Vedung (a.a) och Karlsson (a.a) som hävdar att användarna av utvärderingar bör utbildas, 

för att åtgärda eventuell brist på kunskap, motivation och resurser. 
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6.2 Resultatdiskussion 
 

6.2.1 Attityder till utbildningen 
 

Trots att deltagarnas upplevelse av förankring av utbildningens mål och syfte var låg, visar 

resultatet att motivationen till att delta i utbildningen var hög hos flertalet av deltagarna. 

Illeris (a.a) hänvisar till Freuds teori som innebär att motivationen och känslorna är avgörande 

för att kunna tillägna sig kunskaper och de kognitiva strukturerna. Ellström (1996) hävdar att 

tydliga, mätbara och klara mål som är accepterade och förstådda av individerna kan främja 

och höja motivationen. Att motivationen var hög, trots låg förståelse för mål och syfte, kan 

förklaras av den starka vilja att bredda sig inom området som fanns. Detta stöds av Bruner 

(2004) som ser att varje individ har en medfödd ‖vilja att lära‖ och att den består av de tre 

motiven kompetensbehovet, ömsesidighetsmotivet och nyfikenhetsmotivet. I gruppen 

uttalades det både att man ville öka kompetensen, få en djupare insikt inom området och ville 

utvecklas inom sin yrkesroll. Detta stöder motivet kompetensbehovet. Att utveckla 

underhållet tillsammans i samarbete med andra kan sägas ligga i ömsesidighetsmotivet, vilket 

handlar om att tillsammans och i samarbete med andra sträva mot ett mål. Att få erbjudandet 

från sin chef att delta i utbildningen ökade viljan och motivationen till att sträva mot det 

gemensamma målet att utveckla underhållet. Nyfikenheten låg i att något nytt erbjöds som 

kändes både nytt och intressant. Bruner (a.a) säger vidare att ‖Människor behöver inte 

motiveras för att lära, det räcker med att undanröja hindren‖. 

 

De attitydundersökningar som genomfördes i direkt anslutning till respektive kursmodul 

visade på höga nöjdhetsindex för både kursen som helhet, handledarnas insats, kursinnehåll 

och deltagarnas motivation i anslutning till de olika kursdelarna. Det går dock att utläsa att 

kursdelen som innehöll felsökning låg lägre än övriga delar, vilket också var den del som 

deltagarna också hade svårast med på tentamen. Deltagarna hade olika kunskaper och 

erfarenheter med sig in i utbildningen vilket av naturliga skäl gjorde att man hade olika 

upplevelser av de olika kursdelarna. Den genomgående positiva attityd till utbildningen som 

framkom vid utvärderingarna skapade goda förutsättningar för att ett lärande skulle kunna 

komma till stånd. Gruppens betydelse har här haft stor påverkan för resultatet. Gruppens 

sammansättning av äldre/yngre, el/mek/instrumentgrupper, interna/externa har haft stor 

betydelse för utbytet av erfarenheter. Detta stöds av Ellström (1996) som hävdar att lärande är 

en social process där deltagarna tar till sig och utvecklar yrkeskompetensen i sin roll. 
 

6.2.2 Lärandet från utbildningen 
 

Nivå 2 i utvärderingsmodellen mäter vilket lärande som har skett. En jämförelse mellan pre-

test och post-test för experimentgruppen och en kontrollgrupp, visar på att en ökning av 

lärandet var markant för experimentgruppen . Denna mätning är av kvantitativ karaktär. 

Ytterligare en kvantitativ mätning av lärandet visar tentamensresultatet  på. De frågor som 

ställdes till kontroll och experimentgrupp hade koppling till det kursinnehåll som 

genomfördes och därför är det inte förvånande att skillnaden mellan de båda grupperna är så 

markant. På ett omedvetet sätt, eller som en bieffekt, kan hävdas att ett lärande skett även i 

omgivningen eftersom den på olika sätt blir påmind om den pågående utbildningen, trots att 

de själva inte aktivt deltagit  i den. Detta ser jag som en av förklaringarna till att 

kontrollgruppen har ökat sitt lärande med 24 %, trots att de inte deltog i utbildningen.  
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Kvalitativ mätning på lärandet gjordes i form av individuella instuderingsuppgifter som sedan 

diskuterades gemensamt i gruppen under ledning av två av underhållscheferna. Lärandet är 

svårt att mäta men både deltagare och chefer upplever detta som positivt och lärorikt för båda 

parter. Detta stöder även att ett aktivt engagemang från chefer påverkar motivationen och ökar 

lärandet. Förståelsen och effekten av utbildningen hade troligen ytterligare ökat om fler chefer 

hade varit delaktiga i dessa genomgångar. Ellström (1996) hävdar att ledningens betydelse för 

att nå framgång inte kan överskattas. Den här typen av stöd i utvecklingsprocesser visar på 

ledningens betydelse. Det lärande som har skett och också den nytta som det visar att 

utbildningen har hos grupp och individ visar på att utbildningen är en satsning i rätt riktning 

till stora delar finns det fortfarande en hel del att jobba med för att effekterna ska bli stora. Det 

krävs tydliga mål, implementering och förankring av utbildningen i organisationen samt ett 

förändrat arbetssätt för att omhänderta det lärandet som deltagarna bär med sig in i det 

vardagliga. 

 

Samtliga (11) som fullföljde utbildningen genomförde även tentamen med varierande resultat. 

Anmärkningsvärt är att endast fyra av de 11 deltagarna (36 %) klarade tentan vid första 

försöket. Vid andra försöket klarade ytterligare tre deltagare tentamen och vid tredje försöket 

ytterligare en. Detta innebär att 8 av 11 (72 %), i skrivande stund är godkända på tentamen. 

Frågan känns relevant att ställa hur väl kursinnehåll är synkroniserat med tentamensfrågor. 

Även om utbildningen är väldigt bred så borde antalet godkända vid första tentamenstillfället 

vara betydligt högre. Med tanke på att det var höga resultat på både på attitydutvärderingen 

(nivå 1) och lärande (nivå 2) borde tentamensresultatet varit högre. Franke (a.a) ser ett 

problem i att examination inom högre utbildning aldrig blir föremål för diskussioner om 

mätsäkerhet och relevans. Examinationerna tas för givna och anses vara objektiva. Vidare 

hävdar Franke (a.a) att det finns ett starkt samband mellan hur man ser på examination och 

hur den genomförs och bedöms. Flertalet av de deltagare som misslyckades på tentamen har 

visat missnöje eftersom de inte fått den önskade och nödvändiga återkoppling som de 

efterfrågat. Detta blir problematiskt eftersom de inför omtentan inte vet vad de har missat, och 

därmed har haft svårt att förbereda sig. I en utvärdering kan det också vara svårt att veta om 

det är kursinnehållet som inte möter tentamensfrågorna eller om det är tentamensfrågorna som 

inte är relevanta. Franke (a.a) påpekar att tydlig återkoppling och uppföljning av eventuella 

brister som examinationen visar på kan göra att inlärningen stärks ytterligare. För de som 

misslyckades med tentamen fick detta istället en motsatt effekt. 

 

Marton et al. (2005) ser provet som en betydelsefull lärandeform och hur människors sätt att 

lära påverkas av examinationer. Att lära genom examinationer under utbildningens gång, 

exempelvis genom att instuderingsuppgifter diskuteras gemensamt i gruppen nås det optimala 

lärandet. En förutsättning är dock att den slutliga examinationen möter de mål som finns upp-

satta och inte svävar ut. Det föreligger dock en risk för att ytinlärning sker om inte 

uppföljning av kunskaper sker kontinuerligt under hela utbildningen. Den typ av 

provgenomgångar som har genomförts en tid efter varje avslutad kursmodul har ökat 

förutsättningarna för att djupinlärning skulle inträffa.  

 

Det lärande som inträffade och rent kvantitativt kunde mätas, handlade om fackmannamässiga 

områden. Man såg detta som ett sätt att stärka sig i sin yrkesroll och både deltagare och chefer 

ser ett stort behov av detta. Dock kan konstateras att det lärande som har inträffat främst är av 

karaktären ytinlärning, vilket kan ha sin förklaring i den bredd som utbildningen har. Ju mer 

som täcks inom en utbildning, desto svårare blir det att tillämpa djupinlärning.  Utbildningen 

är en breddutbildning och har för flera av deltagarna väckt intresse till fördjupning inom olika 

områden, vilket på sikt kan leda till djupinlärning genom exempelvis ytterligare kurser eller 
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genom praktik och utbyte av erfarenheter. Som utbildningen idag är utformad ‖skummar‖ den 

bara på ytan. Beroende på individer och deras olika bakgrund har de olika kursdelarna av 

förklarliga skäl upplevts mer eller mindre ytliga respektive djupa. Till viss del kan man ändå 

påstå att djupinlärning har skett, främst genom att man har ökat sin förståelse för hur saker 

hänger ihop och att man har fått en helhetsbild av begreppet underhåll. Konkreta exempel på 

nya färdigheter som deltagarna har tillgodogjort sig på grund av utbildningen är att man i 

vissa situationer idag, till skillnad från före utbildningen, försöker finna olika vägar på att lösa 

problem i uppkomna situationer.  De har också fått färdigheter i att göra beräkningar för 

exempelvis effektiva reparationstider och  göra beräkningar med hjälp av kalkylprogram i 

datorn istället som tidigare använda ‖papper och penna‖.  Mjuka färdigheter som att aktivt 

delta i diskussioner är ytterligare exempel som tydligt framkommer som en effekt av 

utbildningen. Att använda de nya kunskaperna och applicera dem direkt i arbetet 

exemplifieras i projektarbete där man ‖klockrent‖ använder kunskaperna i arbetet.  En 

attitydförändring som har inträffat är att man anser det enklare att ta kontakt med kollegor 

utanför den egna gruppen för att diskutera problem. Här kan man även tala om en 

beteendeförändring som har inträffat, man tänkte inte ens tanken innan, dels beroende på att 

man inte hade kunskapen om vem man skulle kunna kontakta, dels att man idag verkligen 

även tar kontakten, visar på ett konkret förändrat beteende.  I resultatet kan man se att det 

finns upplevelser av motsägelsefulla syften: att klara tentan och att få goda kunskaper. Detta 

kan vara ett tecken på man fokuserar på ytinlärning för att klara tentamen men missar 

djupinlärningen och förståelsen av det som kursen ger. Detta är av vikt att tänka på när man 

tar ställning till hur man ska gå vidare med utbildningen och också hur man ska förhålla sig 

till förväntade effekter, certifieringskrav etc. 

 

I undersökningen har inte någon medveten critical incident undersökning gjort, vilket kanske 

hade kunnat visa på fler konkreta resultat av hur deltagarna använder sina nya kunskaper idag. 

Individuellt lärande och kompetenshöjning har inträffat men förmågan finns inte fullt ut ännu 

att utnyttja detta. Trots att enskilda medarbetare och grupper lär och utvecklas är det inte 

säkert att organisationen påverkas. Förmågan saknas på arbetsplatsen att utnyttja det lärande 

som individerna har fått. Docherty (a.a). Det kollektiva lärandet kräver därför att fler måste 

delta på utbildningen och att mer vatten får flyta under broarna.  

 

Både deltagare och chefer ser att stort behov av den kompetens som utbildningen ger, i under-

hållsorganisationen. Den allmänna uppfattningen bland deltagarna är att den kompetens som 

de har fått med sig handlar om ett förändrat synsätt på underhåll och att man känner sig 

säkrare i sin yrkesroll. Detta kopplar man till ökad självkännedom och att förståelsen för 

andra människor har ökat. Totalt har man fått en större helhetsbild och ser underhåll i en 

större kontext. Det förändrade synsättet stöds av Argyris & Schön (a.a) resonemang om 

double loop lärande, där människan reflekterar och ifrågasätter det som man tidigare upplevde 

som givet. Detta kan kopplas till deltagarnas uppfattning om hur man ser på problem. 

Intervjuerna visade på att man efter utbildningen ser fler lösningar och inte på ett så 

enkelspårigt sätt. 

 

Gruppen har varit av stor betydelse för att ett lärande skulle ske genom samarbete och nya 

kontaktvägar. Man känner att man kommit närmare varandra mellan grupperna el, mek och 

instrument. Även de externa deltagarna har haft stor betydelse för lärandet. Mjuka ämnen som 

går in på det psykosociala upplevdes som lite omtumlande men mycket intressanta och läro-

rika. Inslagen har gjort att man upplever att förutsättningarna för att kunna diskutera med 

kollegor och chefer har blivit bättre. Man ser på de mjuka frågorna som viktiga därför att man 

kan förstå andra människor och se på problem utifrån andra synvinklar än sin egen. Utbild-
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ningen har gjort att deltagarna upplever att de har fått insikt i hur viktigt underhåll är för en 

hög driftsäkerhet. Språkets betydelse kan inte överskattas enligt flertalet och betydelsen av en 

gemensam nomenklatur och hur kommunikation sker inom underhåll är ständigt åter-

kommande i samtalen med de intervjuade. Detta kopplas till problem som ibland uppstår när 

man inte använder samma terminologi mellan olika yrkesgrupper, externa företag eller inom 

koncernen. Här handlar det både om språket i sig men även om att uttala tydligt vad man vill 

med verksamheten. Detta stöds av Docherty (a.a) som ser detta med att skaffa ett relevant 

språk som en av ledningens viktigaste uppgifter.  

 

Wengers (a.a) resonemang om att lärande sker genom socialt deltagande och att man som 

individ känner tillhörighet stöder detta. Detta sker när man som individ deltar aktivt i sociala 

praktikgemenskaper och konstruerar identiteter i dessa praktikgemenskaper, det handlar om 

en sorts tillhörighet. 
 

6.2.3 Effekter av utbildningen 
 

Viljan att använda den nya kompetensen i det dagliga arbetet är stark bland deltagarna. De ser 

att utbildningen har öppnat upp för att lättare kunna fördjupa samarbetet mellan dem som har 

deltagit. Även om viljan är stor till att använda kompetensen krävs påverkan på chefer och 

man ser hinder i fasta rutiner och system som finns idag. Förmågan till att använda kunskap-

erna har ökat genom att man ser var de kan användas, exempelvis att bevaka underhålls-

aspekter i projekt och vara mer aktiv i diskussioner. De flesta av deltagarna har stor frihet i sin 

roll att utnyttja kompetensen men tiden upplevs som ett dilemma. Friheten att använda 

kompetensen är inte bara av godo. Det behövs mer styrning från ledningen för att man ska 

veta om det sker på önskat sätt. Här finns dock ett dilemma i och med att det endast är ett fåtal 

chefer som har deltagit själva på utbildningen. Tillämpningen av den nya kunskapen påverkas 

enligt Docherty (a.a) av resursbrist, strukturell tröghet, politik och komplexitet. I intervjuerna 

framkommer just detta med brist på pengar, resurser och svårarbetade system. Detta påverkar 

hur stor effekten kan bli av utbildningen. Det finns en risk i att man snart är tillbaka i det 

gamla och invanda. Detta stöds av Ellström (1996) som hävdar att för att få ett uthålligt och 

framgångsrikt förändringsarbete krävs engagemang från många och hög delaktighet hela 

vägen från förankring till genomförande. Därför är ledningens betydelse för att stödja 

utvecklingsprocesser viktig och att det görs nödvändiga resursmässiga prioriteringar. Med 

stöd av Bruner (2004) kan det konstateras att problem med att föra över det lärande som har 

inträffat till det vardagliga uppstår om inte företagskulturen är främjande för att stödja 

lärande. Detta visar resultatet på, framförallt där inte cheferna fullt ut är medvetna om vilken 

kompetens som deltagaren har fått med sig. Man behöver även organisera arbetsuppgifter för 

att klara att ta emot det nya, inte minst med tanke på som Docherty (a.a) hävdar att endast 20 

% består av det formella lärandet, resten, 80 % är det informella lärandet som sker i vardagen. 

 

Det stöd som deltagarna får från chefer finner man mycket i möjligheten att arbeta fritt, ha 

diskussioner, samt att man har samma inställning och syn på saker. Ellström (a.a) hävdar att 

för att kunna lära i perspektivet utvecklingsinriktat lärande krävs att individen har 

handlingsutrymme till att kunna påverka omgivningen för att kunna lösa uppgifter och uppnå 

mål. Detta får stöd i att deltagarnas upplevelse av att ha handlingsutrymme och arbeta fritt. 

Samtidigt som man känner tveksamhet till om chefen vet vad utbildningen egentligen innebär. 

Det finns stöd men också en upplevelse av att högre chefer styr och uppfattas som ett hinder i 

några fall. 
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Arbetskamrater, kurskamrater och andra i omgivningen, exempelvis de som tidigare har gått 

utbildningen, utgör ett stöd för flera. Stödet ligger i att man lyssnar och att diskussioner förs 

runt fikabordet. Det finns ett generellt ‖bra prat‖. Samtidigt finns det några i gruppen som 

saknar förståelsen hos kollegor för de nya kunskaperna och att ingen diskussionspartner finns. 

Detta upplevs främst genom att det inte finns stöd från de som är äldre och som saknar tänket. 

Det är då svårt att föra in idéer eftersom det är svårt att prata begrepp. Lundmark & 

Söderström (a.a) förklarar detta som en begränsning i det faktiska handlingsutrymmet, vilket 

är en pedagogisk förutsättning för att få lönsamhet i utbildningen. Detta skulle kunna åtgärdas 

genom att man inför utbildningen resonerar om vilka möjligheterna är att använda 

kunskaperna efter utbildningen. Med fördel skulle också eventuella hinder för att använda 

kunskaperna analyseras och på detta sätt kanske kunna undanröjas. Ibland kanske det är så att 

de hinder som finns är ‖upplevda‖ men inte ‖faktiska‖. På detta sätt, genom att få med sig 

arbetskamrater kan nya idéer och arbetssätt implementeras på ett effektivare och mer 

accepterat sätt, vilket troligen skulle leda till större effekter och mervärde både ekonomiskt 

och humankapitalt.  

 

Wenger (a.a) hänvisar till att reflektionen är huvudsakligt fokus i teorin om socialt lärande 

just innebär att lärande sker genom socialt deltagande. Fikarasten, vardagliga möten och andra 

enkla forum där man känner social tillhörighet kan därmed inte överskattas som lärmiljö.  

 

Möjligheten till att föra över lärandet till det vardagliga hänvisar flertalet till viljan man har 

och personligheten. Är man drivande som person och driver frågor så ser man inga hinder till 

detta. Flera återkommer dock till tiden som en avgörande faktor för att kunna överföra 

lärandet. Hinder finns också i att förändringsviljan är låg hos vissa, man vill följa det arbets-

sätt som man alltid gjort. Docherty ( a.a) påpekar att en persons roll och ställning i organisa-

tionen påverkar i vilken hans eller hennes lärdomar sprids. Upplevelsen är att där det är fler än 

en deltagare från en grupp kommer att få lättare att använda och sprida de nya kunskaperna. 

Anledningen är att det inom den egna gruppen blir ett litet nätverk som sedan kan kopplas 

samman med övriga nätverk i organisationen. Det förutsätter att det finns en god lärmiljö som 

stöder detta. 

 

Delade meningar råder bland de intervjuade om hur man ser på positionens betydelse för att 

överföra lärandet. Chefen anses ha större möjligheter men samtidigt kan man som system-

ansvarig föra över lärandet i och med att man har ansvar, kan man påverka och argumentera. 

Vikten av att vara en god förebild som gruppchef tas upp eftersom det påverkar effekterna i 

vardagen. Man ser att organisatoriska problem kräver att ledningen behöver kunna det som 

lärs ut i utbildningen och därmed kunna påverka i sin roll. De krångliga rutiner och speciell 

hantering av krav i branschen och de befintliga underhållssystemen upplevs av flera som 

hinder till att överföra lärandet. En annan bidragande orsak kan vara att den tidsbrist som 

råder gör att det saknas reflektionstid till hur de nya kunskaperna ska användas. 

 

Den medvetenhet om kompetensbehovet som finns i organisationen, upplever flertalet som 

låg. Där det finns medvetenhet är där cheferna själva har gått utbildningen. Man anser att den 

medvetenhet som finns är begränsad till underhållsorganisationen. Det saknas medvetenhet 

ute i organisationen, vilket de intervjuade ser som en nödvändighet.  Flera tar upp namnet på 

utbildningen och ger klart uttryck för att det är missvisande. Problemet ligger i att 

utbildningen ger sken av att vara en specialistutbildning vilket den inte är. Den leder inte 

heller till att man blir specialist på företaget, vilket är en annan roll som ett fåtal har utsetts till 

inom exempelvis ventiler och automation. 
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Vid flera tillfällen återkommer man till betydelsen av att driften behöver mer förståelse för 

underhålls betydelse. Detta grundar sig delvis i att onödiga missförstånd ibland uppstår 

eftersom man inte pratar samma språk. Tillgänglighet ses som samverkan mellan drift och 

underhåll och behöver ses i ett stort perspektiv. För att öka medvetenheten tror flertalet att 

chefer behöver gå utbildningen och att de blir mer aktiva. Det är också nödvändigt med mer 

information på olika sätt för att öka medvetenheten och att man behöver bredda sig utanför 

underhålls gränser. Det framkommer också att det är av vikt av att höja statusen på underhåll 

för att öka medvetenheten om det kompetensbehov som finns. 

 

Synen på hur medveten organisationen är om den kompetens som deltagarna har fått är 

förhållandevis låg. Uppfattningen bland några är att det kan vara svårt att se kompetensen när 

man själv inte har deltagit i utbildningen. Flertalet är positiva till det intresse och engagemang 

som finns kring utbildningen och upplevelsen är att det finns ett engagemang och nyfikenhet 

om kursen. Den allmänna uppfattningen är att engagemanget för utbildningen skulle kunna 

öka genom att introducera utbildningen på gruppmöten. Att arbeta gruppöverskridande fram-

hålls som bidragande till att höja engagemanget och också uppnå önskade effekter av utbild-

ningen. Detta förutsätter att dessa effekter är förankrade i ledningen som stöttar och driver på 

för att nå dit. Vid framtagning av förväntade effekter/mål är det en fördel om de kan 

formuleras i nuläge och önskat läge, för att möjliggöra en effektmätning efter avslutad 

utbildning. Hade detta gjorts på ett tydligare sätt hade effekterna kanske kunnat mätas om inte 

fullt ut kvalitativt ännu, så troligen i alla fall kvantitativt redan nu på nivå 3 (beteende). Så här 

långt visar sig de kvantitativa effekterna upp till nivå 2 (lärande). Exempel på effektmål som 

kunde ha satts upp är olika exempel på minskade eller ökade aktiviteter inom 

underhållsområdet som redan idag finns mätningar på, och som skulle kunna mätas före och 

efter utbildning och därmed visa på en direkt effekt. 

 

 En annan nödvändighet är att tentamen avdramatiseras och görs mindre hemlig. Driftens 

utbildningsprogram, som leder till en påtaglig förändring vid olika utbildningssteg tas upp i 

jämförelse med underhålls program, som ytterligare exempel på vad som skulle kunna öka 

intresset och engagemanget för den här typen av utbildningar.  

 

Den effekt som utbildningen har haft, genom underhållsorganisationens förmåga och vilja att 

utnyttja kompetensen, handlar främst om effekter på individnivå så här långt. Förändrat tanke-

sätt, ökat självförtroende och utvidgat kontaktnät är omnämnda bidragande orsaker. Utbild-

ningen har också blivit en bekräftelse på att man jobbar rätt. En ytterligare effekt på 

individnivå kan sägas vara att den personliga kapaciteten har ökat möjligheten till att söka 

andra arbeten inom och utanför företaget, genom att höja sitt värde både internt och externt, 

främst för de deltagare som har klarat certifieringen. Lundmark & Söderström (a.a) ser detta 

som att kompetensutveckling som ges inom företag har ett visst samhälleligt intresse vid 

sidan av själva arbetet.   

 

Det upplevs klart svårare att se några speciella effekter på arbetsgrupps- och 

organisationsnivå ännu. Uppfattningen är att det krävs att fler deltar och att mer tid måste 

hinna gå innan detta kan ge några märkbara effekter. Det saknas till viss del uppsatta 

förväntningar från ledningen, vilket Ellström (1996) hävdar är av ett stort symboliskt värde 

för att stödja förändringsarbetet. Genom att ställa krav på förändring det vill säga för att skapa 

ett förändringstryck och också legitimera och bidra till en allmän prioritering av 

förändringsarbetet.  Att låta flera medarbetare från en grupp delta i en utbildning hävdar 

Lundmark (a.a) minskar hindren för att utbildningseffekter uppstår på gruppnivå, vilket 

stärker det som framkommit under intervjuerna. 
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Lundmark & Söderström (1988) resonerar kring begränsningar i humankapitalsynsättet med 

avseende på direkta och indirekta effekter av utbildningar. Frågan kan ställas om en 

utbildning leder till den kunskap som är avsedd och också om det går att bedöma vilken 

kompetens och kunskap man fått och vad den är värd. De resonerar även kring problemet om 

användningen av den nya kunskapen. Finns det en främjande miljö och handlingsutrymme för 

att kunna nyttja kunskapen? De undersökta individernas och gruppens lärande är svårt att 

mäta i kronor och ören, men på sikt kan det leda till att utbildningen kan ‖räknas hem‖ genom 

att deltagarna har fått kunskaper om LCC (life cycle cost) och andra metoder för att beräkna 

investeringar, förebyggande underhåll, reparationstider och dess lönsamhet. Detta kan ses 

som indirekta effekter av utbildningen som kommer att visa sig längre fram när kunskaperna 

och färdigheterna kommer till användning i praktiken. Dessa beräkningar kan då ställas i 

relation till den kostnad som utbildningen har genererat med avseende på utbildningskostnad, 

tid och resurser. Beräkningarna bör ingå som en del i effektmätningen av utbildningen på lång 

sikt och utgöra underlag för det slutliga resultatet. Detta är en väg till att man ekonomiskt 

säkrar investeringar i kompetensutveckling. 

 

Frågan om när en investering är en investering i pedagogisk mening ställs av Lundmark & 

Söderström (a.a). De anger tre förutsättningar för detta; kunskapskravet – att man lärt sig 

något man inte kunde innan, relevanskravet – att kunskapen är relaterad till nuvarande eller 

kommande arbetsuppgifter samt användningskravet – att kunskapen kan användas med 

hänsyn till handlingsutrymmet. Som beskrivits tidigare i inledningen, kapitel 1, finns 

framtagna kompetensanalyser, med varierande kvalitet på företaget. Dessa baseras i grunden 

på organisations- och uppgiftsfördelning och de ingående befattningsbeskrivningar som finns. 

Dessa arbetsuppgifter är beskrivna i kompetensområden och kravnivåer är satta på respektive 

befattning. Produkten av detta är ett utbildningsprogram för i det här fallet 

underhållsavdelningen per befattning. Ingående i utbildningsprogrammet  är olika åtgärder, i 

form av utbildningar och praktikdelar. Med hänsyn tagen till vad som framkommit i 

undersökningen om ökade kunskaper och lärande, deltagare och chefers upplevelse av 

möjligheten till användandet och nyttan av utbildningen, kan konstateras att investeringen i 

utbildningen till stora delar är en investering i pedagogisk mening. 

 

Bredden på utbildningen upplevs som ett led i organisationens utveckling. Den öppnar för 

möjligheter till att tänka mindre enkelspårigt i de situationer när ekonomi, tid och annat 

hindrar till utveckling av underhållet. Utbildningen stöder väl överens med de mål och upp-

gifter som finns i underhållsorganisationen. Man upplever också att utbildningen i sig, visar 

på att ledningen har viljan och försöker att utveckla underhållet. Det är viktigt att använda den 

kompetens som utbildningen ger för att fortsätta utvecklingen av underhållet. Rekryteringen 

till utbildningen har oftast skett genom en förfrågan eller ett utskick av kursbeskrivning. Den 

rekrytering som sker till utbildningen måste styras upp på ett bättre sätt än tidigare för att få 

genomslag. Detta stöds av Lundmark & Söderström (a.a) resonemang om ‖värdet‖ av att satsa 

utbildning på en individ. Det handlar om; hur lång tid man räknar med att det tar att ‖få 

tillbaka‖ investeringen genom att se på individens arbetsuppgifter framöver, om det finns 

handlingsutrymme för att omsätta de nya kunskaperna i den arbetssituation som individen 

befinner sig i, vilka ambitioner, förmåga etc det finns hos individen, hur sannolikt det är att 

individen finns kvar inom organisationen framöver samt om utbildningen ligger rätt i tiden för 

deltagaren. Vid samtal och intervjuer framkommer det tydligt bland både deltagare och chefer 

att det finns skillnader i både ambitionsnivå och förmåga till att utnyttja kunskaperna. Svårt 

kan naturligtvis vara att förutse eventuella avhopp från en anställning, vilket gör att 

investeringen så att säga går upp i rök. Man får dock ta med detta i beräkningarna med tanke 
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på att en individ som höjt sin kompetensnivå också får vidgade vyer och blir mer attraktiv 

både internt och externt som tidigare har nämnts. I den studerade utbildningsgruppen kan 

konstateras att i något fall hade ovanstående frågor kunnat ge svar på lämpligheten till 

rekryteringen. 

 

Ytterligare förutsättning för att få önskade effekter är återigen att chefer deltar eftersom 

deltagare och chefer annars inte har samma tänk och syn på var tid och pengar ska läggas på 

underhållet. 

 
6.2.4 Upplevd nytta med utbildningen 
 

Det framkom att upplevda nyttan med utbildningen skiljer sig främst i synen på hur väl 

utbildningen är ett planerat led i organisationens utveckling. Där är deltagare betydligt mer 

negativa än både chefer och koordinatorer, vilket kan ha sin förklaring i att deltagare inte är 

lika insatta som ledningen i hur tanken är med hur organisationen ska utvecklas. Upplevelsen 

är att organisationens förmåga och vilja att nyttja kompetensen är låg. Detta bottnar sig 

troligen i att kompetensen som utbildningen ger inte är tillräckligt känd och därmed finns inte 

heller medvetenheten om hur den kan utnyttjas. Det okända är svårt att använda sig av helt 

enkelt. Att koordinatorer är mindre positiva än chefer och deltagare, till deltagarens förmåga 

och vilja att utnyttja kompetensen visar på att chefer befinner sig närmare deltagaren än vad 

koordinatorn gör och därmed ser deltagaren på ett annat sätt i egenskap av kompetensansvarig 

chef.  

 

6.2.5 Förändrade arbetsvillkor 
 

Yttre belöningar (lön, annat jobb, befattning, arbetsuppgifter) har i stort sett inte inträffat efter 

utbildningen för någon. Förändringen ligger främst i den ökade kompetensen som man upp-

lever är känd och att den kan och får användas i relativt hög grad. Rekryteringen till utbild-

ningen har i 10 av 11 fall (90 %), skett genom att chefen har varit initiativtagare. Granberg 

(a.a) hävdar att inre drivkrafter är viktigare för inlärning än yttre belöningar i form av 

exempelvis befordringar och lön. En intressant aspekt, som stöder detta, är att deltagarna 

känner sig nöjda i stort med att ha fått kompetensutvecklingen och talar inte om de yttre 

belöningarna särskilt mycket. Möjligheterna de ser i att utnyttja kompetensen och utveckla 

verksamheten upplevs som vara en stor motivationsfaktor hos flertalet. Även Lundmark & 

Söderström (a.a) stöder detta och menar att ett inre motiv som att känna stimulans av upplevd 

‖psykologisk egenkontroll‖ över arbetsvillkoren,  kan vara tillräckligt för viljan att använda 

nyvunna kunskaper och insikt.  Eftersom det inte framkommit att diskussioner om befordran, 

nya arbetsuppgifter eller andra förändrade arbetsvillkor, har förts inför utbildningen tolkas 

detta som att inga löften har utlovats till deltagarna.  
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7. Avslutande reflektioner 
 

 

Det resultat som har framkommit känns som att det har gett svar på de frågeställningar jag 

hade. Frågeställningarna var av liknande karaktär och det har ibland varit svårt att hålla isär 

vilka svar som hör ihop med vad. Flera delar i resultatet går in i varandra vilket jag ser som 

naturligt. Trots att jag själv varit starkt involverad i hela processen från planering till 

utvärdering, ser jag att det resultat som framkommit ändå är det resultat som skulle ha 

framkommit om en utomstående utvärderare hade genomfört utvärderingen. Min tro är att en 

klar bild måste finnas hos utvärderare och beställare vad resultatet ska visa. Ett önskat resultat 

med avseende på de olika delar man önskar få redovisade efter utvärderingen, måste noga 

planeras före utvärderingen startar. Görs inte detta är risken att man får fram resultat som inte 

är intressanta eller kommer att vara till någon nytta. I den här undersökningen är min 

uppfattning att det som planerades enligt utvärderingsplanen har genomförts och också har 

gett underlag till ett överskådligt resultat. Resultatet kan förutom att visa på effekter och 

nyttan med utbildningen även användas som ett underlag till om man ska gå vidare med 

utbildningen eller inte. För att kunna ta emot resultatet bör kompetensen kring utvärdering 

höjas i företaget. Risken är annars att man trots att man väljer en formativ, med fokus på 

lärande, utvärderingsmodell, ändå använder den som en summativ utvärdering. Intresset för 

utvärderingen finns säkerligen i organisationen men verksamheten är hårt belastad av 

verksamheten som styr. Det som även behöver läggas fokus på om man ska vidareutveckla 

utvärderingsverksamheten, är att i organisationen utbilda interna utvärderare. Dessa 

utvärderare kan ha olika kompetensnivåer beroende på vilken roll de har i en utvärdering. 

Exempelvis borde alla chefer ha minst nivå 1 (kännedom) om utvärderingar. De har som 

kompetensansvariga, nytta av viss utvärderarkompetens i sin roll att leda utvecklingssamtalet 

och sin verksamhet. Nivå 2 (kunskap) skulle kunna ges till beställare av utvärderingar för att 

säkra önskade effekter, rollfördelning etc. Nivå 3 (god kunskap) bör innehas av den ledande 

interna utvärderaren samt nivå 4 (expert) kan innehas av en extern professionell utvärderare 

eller en intern heltidsutvärderare. Detta stärks av Lundmark (a.a) som ser utvärderarens 

kompetens som avgörande för utvärderingens genomförande. Den här utvärderingen har som 

tidigare nämnts genomförts av en intern utvärderare med djupa kunskaper om företagets 

kompetenssäkringsprocess och pedagogiska frågor. Även detta ses som en nödvändig 

kompetens av Lundmark (a.a) eftersom det krävs kunskaper om både inlärning och 

undervisning för att resultatet ska kunna tolkas och analyseras på ett objektivt och nyanserat 

sätt. 

 

För att få fram ett intressant och användbart resultat ser jag att det krävs att flera komponenter 

måste ingå för att få fram både kvantitativa och kvalitativa resultat. Detta tycker jag den här 

undersökningen täcker in. Det som kunde ha berikat resultatet mer hade varit om de 

handledare eller några av dem, hade ingått i intervjuerna. Detta hade berikat och förstärkt 

resultatet ytterligare.  Tolkning av resultatet skulle kunna har gjorts mer kritiskt med hjälp av 

analysseminarier eller liknande, där beställaren och därmed mottagaren av resultatet kunde ha 

deltagit aktivt i tolkningen av det resultat som framkom. Detta eftersom de inte hade samma 

förförståelse som mig. De skulle kunna se på resultatet på ett mer objektivt sätt än vad jag 

kunde i min roll som både utvärderare och programansvarig. Detta att jämföra mot om en 

summativ utvärdering istället hade använts så hade möjligen brister under utbildningens gång 

glömts bort och inte framkommit vid den slutliga utvärderingen. 
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Lärande utvärdering som metod kan bidra till att lärandet överförs till det vardagliga arbetet 

under förutsättning att chefer är delaktiga under utvärderingsprocessen och på det sättet är 

medvetna om vilka kunskaper som deltagarna får med sig tillbaka till vardagen. Det är också 

en förutsättning att resultatet från utvärderingen tas om hand. Ett stöd till detta kan vara att 

utvärderaren delger mottagaren resultatet på ett överskådligt och intresseväckande sätt och att 

det mottas och tas om hand. Den här utbildningen har ett ganska fast upplägg och innehåll, 

vilket gör att det finns viss begränsning till att genomföra förändringar utifrån de formativa 

inslagen under utvärderingens gång.   

 

Det är främst viljan och motivationen som är drivkraften för att påverka att lärande överförs 

till det vardagliga arbetet. Den finns hos individen men chefer ger förutsättningarna för att 

detta ska vara möjligt. Ledningens betydelse kan därför inte överskattas. 

 

Den goda lärmiljön är en förutsättning för att lärandet ska kunna överföras och växa i 

vardagen. Det innebär att tid för reflektion finns och att organisationen stöder lärandet. Den 

goda lärmiljön kräver att chefer deltar på utbildningen för att kunna stödja sin medarbetare i 

vardagen. 

 

Den här utbildningsinsatsen har alla möjligheter att vara en pusselbit till att höja statusen och 

kvaliteten på underhållsarbetet.  Det finns en stark vilja och kunskap till att förändra 

detsamma om det skapas goda lärmiljöer på arbetsplatserna. Jag är övertygad om att en 

fortsättning på utbildningsinsatserna kan bidra till ett utvecklat underhåll. Genom att vidga 

synen på underhåll och även få andra yrkesgrupper att inse vikten av detta och som en 

förutsättning för säker drift, kommer ett underhåll i världsklass att uppnås i framtiden. 

 

På samma sätt som man vill skapa ett effektivt underhåll genom att arbeta mer förebyggande 

och mindre avhjälpande, bör man vid beslut om utbildningsinsatser av det här slaget, vidta 

pedagogiska åtgärder före, under och efter, för att få ut så mycket som möjligt. Detta gör att 

både de pedagogiska och underhållsmässiga effekterna blir lönsamma på kort och lång sikt.  

 

Genom att skapa en strategi för vad man vill med underhåll, hur man ska utbilda, vilka man 

ska utbilda och göra det attraktivt att jobba med underhåll tror jag kan ge förutsättningar till 

att nå dit man vill. En fortsättning av detta utvecklingsarbete skulle vara intressant att följa 

över tid. 
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9. Bilagor 
 

9.1 Pretest och posttest till deltagare samt kontrollgrupp 
 

Frågor att besvara angående utbildningen Specialist som underhållstekniker – 

Mätning nr 1 

 

Ditt frågeformulär skickas till Lotta Halt/HO    

 

1. Hur definierar du begreppet underhåll? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Vilka tre egenskaper samverkar till driftsäkerhet? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Vilken av egenskaperna (av svaren på fråga 2) kan mätas med MTTR, 

medelreparationstid?-

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Vilken av egenskaperna (av svaren på fråga 2) kan mätas med MTTF, medeltid 

till fel? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Vilken av egenskaperna (av svaren på fråga 2) kan mätas med MTW, 

medelväntetid? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Ge två exempel på hur medelväntetid kan förbättras 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Ge exempel på åtgärder som är föranledda av akut avhjälpande underhåll 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Varför används LCC-teknik och vad kan hög LCC vara tecken på? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. OEE, Overall Equipment Efficiency, är ett mått på effektivitet. Ange några av de 

förluster som påverkar detta mått 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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10. Vad är definitionen på risk? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11. Vad betyder tribologi? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

12. Nyckeltal är ett sätt att följa upp verksamhet. Nämn några nyckeltal som du 

tycker passar på underhållsverksamheten på OKG 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

13. Ange fyra exempel på metoder som kan användas vid tillståndsbaserat underhåll 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

14. Ange tre exempel på felsökningsmetodik 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

15. Vad är ett anläggningsregister? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

16. Ange några för- och nackdelar med centraliserat underhåll 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

17. Vad betyder begreppet RCM och vad innebär det? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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9.2 Frågor till chefer före och efter utbildning 
 

Reflektionsfrågor efter utbildningen till dig som är chef till deltagare i utbildningen 

Specialist som underhållstekniker 

Ditt frågeformulär skickas till Lotta Halt/HO senast 28 maj 2010 

 

 

Namn:_________________________________________________Enhet:_____________ 

 

Uppfylldes dina förväntningar på utbildningen? Beskriv gärna 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Om du kände till kursinnehållet/målet, tycker du att detta har stämt med vad som utlovades? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Har du haft en genomgång med din/dina medarbetare kring kursinnehåll, mål och 

förväntningar under och efter utbildningen? I så fall; På vilket sätt? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

På vilket sätt har du bidragit till att motivera dina medarbetare under tiden de deltog i 

utbildningen? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Hur tycker du att urvalet till utbildningen bör göras? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Har du på något sätt att varit delaktig under utbildningens genomförande? 

I så fall; På vilket sätt? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Har din/dina medarbetare genomfört certifieringen? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Hur kommer du att följa upp att lärandet i vardagen fortsätter även nu när utbildningen är 

avslutad? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Något som du vill tillägga? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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9.3 Förändrade arbetsvillkor 
 

Förändrade arbetsvillkor Vem tog initiativet till utbildningen? 

 Jag själv Chefen 

 JA NEJ JA NEJ 

1. Förändrade arbetsuppgifter     

2. Annan befattning     

3. Fått ett bättre jobb     

4. Fått högre lön     

5. Kan använda kompetensen     

6. Chefen känner till kompetensen     

7. Arbetskamraterna känner till 

kompetensen 

    

8. Chefen ger möjlighet att använda 

kompetensen 

    

9. Kompetensen kommer 

arbetskamraterna till nytta 
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9.4 Intervjuguide 
 

Intervjuguide till mätning nr 1 

 

A Organisationens behov av kompetensen 

A.1 Vilket behov anser du att det finns i organisationen av den kompetens som utbildningen ger? 

A.2 Hur stämmer det innehåll som specialistutbildningen har, överens med det behov av kompetens som finns i 

organisationen? 

A.3 Hur väl stämmer innehållet överens med det kompetensbehov som du/din medarbetare har/hade? 

A.5 På vilket sätt skedde rekryteringen till utbildningen? 

  

 

B Deltagarnas kompetens (resultat) från utbildningen 

B.1 Vad är det viktigaste du/din medarbetare har lärt dig/sig?  

B.2 Om, i så fall på vilket sätt har du ökat din yrkeskompetens efter utbildningen?  

B.3 Om, i så fall på vilket sätt har utbildningen lett till ökad personlig utveckling? 

  

 

C Deltagarens förmåga/vilja att utnyttja kompetensen 

C.1 Hur vill du använda din nya kompetens? 

C.2 På vilket sätt tycker du att du kan utnyttja den kompetens som du har fått genom utbildningen? 

 

D Deltagarens position/utrymme för egna initiativ 

D.1 På vilket sätt får du stöd från din chef för att överföra ditt lärande till det vardagliga arbetet? 

D.2 På vilket sätt får du stöd från omgivningen ex arbetskamrater för att överföra ditt lärande till det vardagliga 

arbetet? 

D.3 Påverkar din position (finns det utrymme) dina möjligheter till att föra över lärandet till det vardagliga 

arbetet?  

D.4 Vad tror du påverkar din position/utrymme för egna initiativ? 

D.5 Ser du några hinder för att överföra lärandet till det vardagliga arbetet? 

 

 

E Organisationens medvetenhet om sitt kompetensbehov 

E.1 På vilket sätt är organisationen medveten om sitt kompetensbehov tycker du? 

E.2 Vad skulle behövas för att öka organisationens medvetenhet? 

 

F Organisationens medvetenhet om deltagarens kompetens 

F.1 Hur upplever du att din omgivning (chefer och arbetskamrater etc) är medvetna om den kompetens som du 

har fått genom utbildningen? 

F.2 På vilket sätt tycker du att det finns ett intresse och engagemang i din omgivning (chefer och 

arbetskamrater) map din kompetens nu när du är tillbaka från utbildningen? 

F.3 Hur skulle ett större engagemang i omgivningen kunna komma till?  

F.4 Vilken kännedom har du/anser du att din omgivning har om innehållet i utbildningen? 

 

 

G Organisationens förmåga/vilja att utnyttja kompetensen (effekt) 

G.1 På vilket sätt upplever du att utbildningen har gett effekter på individnivå?  

G.2 På vilket sätt upplever du att utbildningen har gett effekter på arbetsgrupps-organisationsnivå? 

 

 

H Utbildningen som ett led i organisationens utveckling 

H.1 På vilket sätt ser du utbildningen som ett led i organisationens utveckling? 

H.2 Vad skulle kunna göras för att utbildningen ska vara ett väl planerat led i organisationens utveckling? 

 

Å Mest positivt med utbildningen? 

 

Ä Mest negativt med utbildningen? 

 

Ö Övrigt som du vill lägga till? 
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Slutligen 

Rita in på bilden hur du bedömer att din egen avdelning ligger avseende de åtta faktorerna A-H 
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9.5 Signifikanstest 
 

Före-efter-test för de individer som har värden både vid före- och eftermätningerna. Varje grupp för sig 
(dvs inom resp grupp). 

Grupp 1: Paired Samples Statistics
a
 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Eftertest 126,6667 6 82,19895 33,55758 

Förtest 122,50 6 63,777 26,037 

a. Grupp = Grupp 1 

Paired Samples Test
a
 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Std. 

Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Eftert

est - 

Förtes

t 

4,16667 42,35760 17,29242 -40,28491 48,61825 ,241 5 ,819 

a. Grupp = Grupp 1 

Dvs p>0.05 för grupp 1, dvs ingen statistiskt säkerställd skillnad i före-efterresultaten för 

grupp 1. 

Grupp 2: Paired Samples Statistics
a
 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Eftertest 298,1250 8 145,67423 51,50362 

Förtest 136,88 8 86,269 30,501 

a. Grupp = Grupp 2 
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Paired Samples Test
a
 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Efter

test - 

Fört

est 

161,250

00 

88,10505 31,14984 87,59233 234,90767 5,177 7 ,001 

a. Grupp = Grupp 2 

Dvs p<0.05 dvs en statistiskt säkerställd skillnad i före-efterresultaten för grupp 2. 

 

 

Jämförelser mellan grupperna: 

Group Statistics 

 Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Förtest Grupp 1 8 102,50 65,411 23,126 

Grupp 2 12 133,33 82,938 23,942 

Eftertest Grupp 1 6 126,6667 82,19895 33,55758 

Grupp 2 8 298,1250 145,67423 51,50362 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 9 – Bilagor 

77 

 

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

Förtest Equal 

variances 

assumed 

-,882 18 ,389 -30,833 34,963 

Equal 

variances 

not assumed 

-,926 17,358 ,367 -30,833 33,287 

Eftertest Equal 

variances 

assumed 

-2,576 12 ,024 -171,45833 66,57054 

Equal 

variances 

not assumed 

-2,789 11,343 ,017 -171,45833 61,47141 

p<0.05 för skillnaden mellan grupperna i eftermätningen, dvs en statistiskt säkerställd skillnad mellan 
grupperna vad gäller resultaten vid eftermätningen. Ingen sådan statistiskt säkerställd skillnad mellan 
grupperna vid föremätningen. Dvs det är något som ”händer” i grupp 2. 

 


