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Abstract 

It is now fairly well known that competence development has become a central part of 

working life during the recent years. This competence development takes place mainly 

through internal education in the workplace; internal education today has a greater demand 

and hence the need to organize these has increased in many companies.  

This master thesis intends to examine the attitude as well as the challenges and 

opportunities in internal education of a company, from the employees' perspective, and how 

these challenges or opportunities can be dealt with or enhanced. The study's purpose is to, 

from the employees' experiences and thoughts on today's system of education, provide the 

company with tools and resources to eventually be developed with the employees and raise 

the competence they jointly possess.  

Throughout the entire study, our inductive and qualitative approach is reflected in all the 

approaches and choices. To perform this study, data was collected through qualitative 

interviews which was analysed and processed, for the purpose of being reconnected with 

the research questions and the purpose of the study. This resulted in several challenges and 

opportunities that affect motivation, pedagogic and didactic choices, routines and 

communication, time management and support as well as theoretical tools and thoughts.  

This study demonstrates the benefits that can be done by investing more resources and 

support to ensure good competence development and better quality in corporate internal 

education. This benefits not only the employees in the form of increased personal 

competence but the entire company's joint competence increases and provides the 

opportunity for growth for both the employees and the company. 

 

Keywords 

Competence development, learning, education, workplace learning, motivation, course 

valuation. 
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Sammanfattning 

Det är idag relativt välkänt att kompetensutveckling har blivit en central del i arbetslivet den 

senaste tiden. Denna kompetensutveckling sker främst genom internutbildningar på 

arbetsplatsen; internutbildningar har fått en större efterfrågan och därav har behovet att 

anordna dessa ökat hos många företag.  

Det här examensarbetet ämnar undersöka inställningar samt utmaningar och möjligheter 

som finns inom internutbildningssystemet på ett företag, ur de anställdas perspektiv, och 

hur dessa utmaningar och möjligheter kan stävjas respektive förstärkas. Studiens syfte är 

således att från de anställdas erfarenheter och tankar om dagens utbildningar ge företaget 

redskap och hjälpmedel för att på sikt kunna utvecklas med de anställda och öka 

kunskapsnivån som de tillsammans besitter.  

Genomgående i hela studien är ett induktivt och kvalitativt angreppssätt som speglas i alla 

metoder och val. För att kunna utföra denna studie har insamlingen av data skett via 

kvalitativa intervjuer som i sin tur analyserats och bearbetats för att återkopplas till 

frågeställningarna och syftet för studien. Detta resulterade i flertalet utmaningar och 

möjligheter som berör motivation, pedagogiska och didaktiska val, rutiner och 

kommunikation, tidsplanering och stöd samt teoretiska hjälpmedel och tankar. 

Denna studie visar på vinsterna som kan göras genom att investera mer resurser och stöd för 

att säkerställa en god kompetensutveckling och bra kvalité på företags interna utbildningar. 

Det gynnar inte enbart de anställda i form av ökad personlig kompetens utan hela företagets 

gemensamma kompetens ökar och ger möjlighet för tillväxt. 

 

Nyckelord 

Kompetensutveckling, lärande, utbildning, arbetsplatsutbildning, motivation, kursvärdering. 
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Förord 

Efter fem studieår och totalt sex år på Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms 

Universitet ser vi äntligen ljuset i tunneln. Dessa sex år har varit fyllda med mycket mer än 

bara studier. Många goda minnen, vänner för livet och personlig utveckling är det vi kommer 

komma ihåg och värdera mest.  

Vad ska vi då göra nu? Ett helt ärligt svar på den frågan är: Inte den blekaste… 

Målet är såklart att komma ut i arbetslivet så snart som möjligt, men inom vilken bransch? Vi 

har flera gånger under utbildningstiden fått höra hur lyckligt lottade vi är som får två 

examina, men i ärlighetens namn hade det nästan varit lättare med en. 

Detta examensarbete har varit en väldigt fantastisk resa, både vad gäller att upptäcka 

företagsvärlden lite närmare och vår egna personliga utveckling. Alla utmaningar, 

distraktioner, prioriteringar, långa dagar och allt där emellan har nu övervunnits och gjort 

oss starkare, tillsammans. Dock hade inget av detta varit möjligt utan våra stöttepelare som 

våra handledare, familjer och närstående, för att inte tala om tre-fikat! Därför vill vi rikta ett 

extra stort tack till: 

Maria Weurlander, vår stjärna i mörkret som alltid hållit humöret uppe och uppmuntrat oss 

till att aldrig sluta utmana oss själva. 

Lena Geijer, vår ledare i djungeln av teorier och vårt energiknippe utan dess like. 

[Extern handledare], den välkomnande handen som aldrig släppt taget och alltid funnits där 

när vi behövt det. 

[FÖRETAGET], företaget som ger oss hopp om framtiden och som alltid fått oss att trivas och 

känna oss välkomna på kontoret.  

 

 

   

Åsa Fredriksson Juni 2016 Robin Odelius 
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1. Bakgrund 
Här presenteras en introduktion till forskningsområdet såväl som företaget studien är utförd 

hos.  

De senaste åren har synen på kompetensutveckling och kunskapsspridning inom företag 

utvecklats påtalar bland annat Illeris (2015). Både kravet och efterfrågan på 

internutbildningar har ökat, dock har medvetenheten och behovet av de pedagogiska 

aspekterna inte följts lika bra. Många konsultbolag bygger verksamheten av den anledningen 

på change- och knowledge-management (Todnem, 2007; Wiig, 1997) för att hantera detta. 

Då kompetensen inom relevanta områden ofta finns inom företagen själva behöver inte all 

kompetensutveckling upphandlas externt. 

En idé för att ta till vara på denna interna kunskap är således att företag själva anordnar och 

håller i internutbildningar, vilket flera företag anammat och försöker med (Wiig, 1997). 

Utmaningen med detta är som nämnts ovan, de pedagogiska aspekterna som behöver axlas 

av företaget själva. Många företag har kunskap som kan läras ut, men vet inte alltid hur den 

kunskapen kan förmedlas på bra sätt för bra resultat. [FÖRETAGET] är ett av dessa företag; 

kunskapen de anställda sitter på är stor och många internutbildningar anordnas av de egna 

medarbetarna i första hand. 

1.1. [FÖRETAGET] 
Censurerat av sekretesskäl. 

 

1.2. [FÖRETAGETS INTERNUTBILDNINGSORGAN] 

[FÖRETAGETS INTERNUTBILDNINGSORGAN] är företagets interna utbildningsorganisation 

som arbetar för att erbjuda alla anställda möjligheten att kunna utvecklas både personligt 

och yrkesmässigt inom företaget, främst genom internutbildningar och workshops 

([FÖRETAGETS]utbildningspolicy, u.å.). Dessa internutbildningar anordnas antingen av 

företagets egna konsulter eller externa utbildare och är ofta av kortare karaktär, vanligtvis 

mellan en och fyra kvällar. År 2015 var det totalt 74 internutbildningar som hölls varav ca 16 

av dessa hölls av företagets egna anställda ([CENSURERAT], personlig kommunikation, 11 

maj 2016).  
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Två gånger per år skickar [FÖRETAGETS INTERNUTBILDNINGSORGAN] ut en enkät till de 

anställda för att undersöka vilka typer av utbildningar som de anställda är intresserade av att 

delta i och om det är några av dem som kan tänka sig att hålla i utbildningar under 

kommande termin. Sedan sker en urvalsprocess för att bestämma vilka av dessa utbildningar 

som ska genomföras samt vilka av dessa som företagets egna konsulter eller externa 

utbildare ska anordna [FÖRETAGETS INTERNUTBILDNINGSORGAN] marknadsför 

utbildningarna via intranätet där de anställda kan anmäla sig ([FÖRETAGETS 

INTERNUTBILDNINGSORGANS] ansvarsfördelning, u.å.). 

Utöver dessa enkätutskick har [FÖRETAGETS INTERNUTBILDNINGSORGAN] flera 

ansvarsområden kopplade till internutbildning. Det handlar om allt från att förhandla med 

externa utbildningsleverantörer till att hjälpa företagets egna konsulter att hitta och 

förbereda kursmaterial. [FÖRETAGETS INTERNUTBILDNINGSORGAN] ansvarar för det 

administrativa arbetet kring utbildningar gällande att boka lokal och kursdatum, samla in 

nödvändig information, marknadsföra på företagets intranät samt kommunicera regler och 

rutiner till berörda parter. Utvärderings- och uppföljningsarbetet efter utförda 

internutbildningar är det också [FÖRETAGETS INTERNUTBILDNINGSORGAN] som arbetar 

med. I det arbetet ingår att utforma och genomföra utvärderingar samt att kommunicera 

resultatet vidare till den konsulten eller företaget som höll i utbildningen ([FÖRETAGETS 

INTERNUTBILDNINGSORGANS] ansvarsfördelning, u.å.). 

För konsulter som håller i internutbildningar utgår en viss ekonomisk ersättning. Denna 

ersättning är baserad på en viss procent av din lön för de utbildningstimmar du håller i. 

Sedan finns  även en modell för hur många förberedelsetimmer som finns till förfogande. 

Den kan förenklat beskrivas som att konsulten får fyra timmar förberedelse per 

undervisningstimme. Med andra ord; om en utbildning är två kvällar á fyra timmar räknas 

förberedelsearbetet ut som två gånger fyra timmar plus fyra gånger åtta timmar, alltså totalt 

40 timmar förberedelse för en totalt åtta timmar lång utbildning.  
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2. Syfte 

Detta kapitel presenterar studiens huvudsakliga syfte, frågeställningar samt avgränsningar 

som gjorts inför och under arbetets gång. 

Syftet med denna studie är att utifrån de anställdas erfarenheter och tankar utvärdera hur 

internutbildningarna fungerar på företaget, vilka utmaningar och möjligheter som finns och 

hur dessa kan överkommas eller tillvaratas.  

Detta konkretiseras genom att utforska konsulternas syn på internutbildningssystemet, 

främst gällande utmaningar och möjligheter, för att sedan diskutera detta i relation till 

pedagogiska och didaktiska teorier som i sin tur öppnar vägar för förbättring. Utifrån denna 

ansats formulerades frågor att undersöka.  

2.1. Frågeställningar 

 Varför väljer vissa konsulter att anordna eller delta i internutbildningar? 

 Hur upplever konsulterna arbetet med planering och förberedelse av 

internutbildningar? 

 Hur upplever konsulterna internutbildningar under pågående utbildning? 

 Vilka utmaningar och möjligheter upplever konsulterna gällande stöd, rutiner och 

kvalitetsarbetet av internutbildningar? 

2.2. Avgränsningar 

Denna studie avgränsas till att studera tankar och åsikter hos företagets konsulter 

verksamma i Stockholmsområdet, dock kan studien ge företaget nytta även i andra städer. 

De teoretiska perspektiven väljs utifrån konsulternas egna upplevda utmaningar och 

möjligheter och ämnar diskutera detta. En ytterligare avgränsning är att enbart data från 

intervjuerna samt företagets befintliga rutindokument används då de tillsammans ger rik och 

nyanserad information.  

Denna rapport ämnar inte fungera som en färdig mall eller hjälp för de enskilda konsulterna 

utan den ska snarare ligga till grund för framtagandet av nya rutiner och mallar för att 

underlätta det framtida arbetet med att anordna internutbildningar samt möjliggöra för fler 

konsulter att engagera sig och hålla i dessa. 
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3. Metod 

I denna del av rapporten beskrivs upplägget på studien, hur datainsamling har gått till samt 

varför, men även hur vi valde att bearbeta all data och varför just denna metod användes.  

3.1. Studiens upplägg 

Denna studie ämnar undersöka utmaningar och möjligheter ur ett kvalitativt och induktivt 

perspektiv, vilket påverkar upplägget och arbetets olika faser. Examensarbetet har utförts i 

sex olika faser; projektetablering, datainsamling, databearbetning, teoretisk efterforskning, 

diskussion samt avslut. Gemensamt för dessa faser är att rapportskrivningen pågått under 

hela studien. Anledningen till att detta upplägg valdes var för analysmetoden, en kvalitativ 

tematisk innehållsanalys, och att resultatet av studien var ovisst innan datainsamlingen och 

bearbetningen var klara. 

3.2. Metodval 

Bjørndal (2002) nämner att det finns fyra typer av intervjuer. Vi valde att använda oss av 

kvalitativa forskningsintervjuer. Kvale (1997, s.117) beskriver detta som "att erhålla 

kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening", eller 

halvstrukturerade livsvärldsintervjuer som Kvale benämner det. Syftet med denna 

undersökning är som sagt delvis att få en inblick i vad konsulterna själva har för uppfattning 

och erfarenheter om vad som är svårt med att hålla i utbildningar på företaget. Därav är en 

halvstrukturerad livsvärldsintervju ett bra val då intervjuerna sker på de intervjuades villkor 

utan att forskaren påverkar med ledande frågor. Ytterligare en fördel med denna form av 

intervju är att intervjuaren hela tiden kan vara flexibel med i vilken ordning samtalsämnena 

tas upp beroende på utvecklingen som sker under intervjun (Bjørndahl, 2002). En ytterligare 

anledning till denna kvalitativa inriktning var för att kunna fånga underliggande utmaningar 

och möjligheter som nödvändigtvis inte yttras konkret. 

För bearbetningen av data valde vi att göra en tematisk, kvalitativ innehållsanalys av 

intervjuerna i enlighet med Braun och Clarke (2006). Tematisk analys skiljer sig från andra 

analysmetoder då den inte bygger på någon given teoretisk bas utan kan användas med olika 
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teoretiska ansatser. Därav valdes denna typ av analys då den är mer explorativ och induktiv, 

vilket tjänar studiens syfte. 

3.3. Datainsamling 

För att uppfylla kraven av en halvstrukturerad livsvärldsintervju skapades två intervjuguider 

(Bilaga 1 och 2) som låg till grund för intervjuerna. En intervjuguide är en kartläggning av 

olika teman och frågor som berörs under intervjuerna. Intervjuguiderna innehöll mest 

stödord och inga direkta frågor, för att kunna hålla en öppen dialog och inte styra 

intervjuerna åt något specifikt håll. Detta för att det är intervjupersonernas egna åsikter och 

tankar som ämnas dominera samtalet. Kvale (1997, s.121) nämner att “...ju spontanare 

intervjuproceduren är, desto större blir sannolikheten för att man erhåller spontana, livliga 

och oväntade svar...", vilket betyder att chansen att få ut information som glömts bort under 

tidens gång eller inte förväntades ökar.  

Första steget i datainsamlingen bestod därför av att ta fram några huvudteman som 

ämnades behandlas under intervjuerna. Dessa togs fram genom studiens syfte och 

frågeställningar för att utvinna, för studien, relevant data. Nämnt ovan skapades två 

intervjuguider, en för de som har hållit i utbildningar (Bilaga 1) och en för de som deltagit 

(Bilaga 2). Dessa två intervjuguider innehåller således både olika och gemensamma teman. 

Intervjuguiden för de som har hållit i en utbildning är uppdelad i sex teman; motivation, 

någon utbildning de hållit i, hur de förberedde utbildningen, hur den gick att genomföra, hur 

efterarbetet och utvärderingen av utbildningen genomfördes samt en avslutande del om 

deras personliga bakgrund. Intervjuguiden för deltagare var lite annorlunda och innehöll 

istället teman som behandlade anledning till varför de inte hållit i en utbildning, hur en 

utbildning som de deltagit på fortskred samt en avslutande del om deras personliga 

bakgrund.  

3.3.1. Urval 

Valet av intervjupersoner grundades på en lista med tolv lämpliga personer som vi erhöll av 

vår externa handledare. Denna lista var inte sorterad på något vis utan enbart till för att 

rekommendera personer med erfarenheter relevanta för studien. De tolv personer från 

listan tillfrågades om de var intresserade att delta i studien. I samband med detta 
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informerades dem om studiens syfte. Det var åtta personer som ställde upp på att delta i 

intervjuer. Majoriteten av intervjupersonerna var relativt nya på företaget då det är dessa 

som idag är mest aktiva gällande internutbildningar.  

De vi har intervjuat är (fiktiva namn): 

 Kjell: han har jobbat på företaget i cirka ett år och har hållit i en utbildning. Kjell sitter 

inte på kontoret i normala fall. 

 Frida: hon har jobbat på företaget i cirka två år och har hållit i två utbildningar. Frida 

sitter på kontoret. 

 Jan: han har jobbat på företaget i cirka fyra år och har hållit i flertalet utbildningar. 

Jan sitter inte på kontoret i normala fall. 

 Viola: hon har jobbat på företaget i cirka ett år och har hållit i flertalet utbildningar. 

Viola sitter inte på kontoret i normala fall. 

 Henrik: han har jobbat på företaget i cirka två år och ska hålla i en utbildning. Henrik 

sitter inte på kontoret i normala fall. 

 Sandra: hon har jobbat på företaget i cirka fem månader och har inte hållit i någon 

utbildning. Sandra sitter på kontoret. 

 Mikael: han har jobbat på företaget i cirka ett och ett halvt år och har inte hållit i 

någon utbildning. Mikael sitter på kontoret. 

 August: han har jobbat på företaget i cirka tre år och har inte hållit i någon utbildning. 

August sitter på kontoret. 

Vi delade som tidigare nämnt upp datainsamlingen i två delar, de som har hållit i 

utbildningar samt de som gått på utbildningar eftersom samtalen ser olika ut beroende på 

om en intervjuperson enbart deltagit eller anordnat en utbildning. Personen som ännu inte 

har hållit i en utbildning hamnade lite utanför båda dessa delar, men det gjorde dock inte 

mycket för när det kom till att analysera all data delade vi upp den i flera mindre teman. 

3.3.2. Etik 

Det var frivilligt att delta och det informerades som tidigare nämnt i förväg vad studien 

skulle gå ut på. Intervjuerna spelades in, vilket godkändes av samtliga intervjupersoner. 

Under intervjuerna fanns möjligheten för den intervjuade att pausa eller avbryta 

inspelningen om behovet fanns för att skydda känsliga svar eller liknande. Intervjuerna som 

hölls är strikt konfidentiella, alla namn i denna rapport är fiktiva och även vissa citat från 

intervjuerna är anpassade för att undvika identifiering av vem som sagt vad. 
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3.4. Databearbetning 

Vi valde att göra en tematisk och kvalitativ innehållsanalys av all data från intervjuerna. 

Tematisk analys är en välanvänd och etablerad analysmetod, som de flesta kvalitativa 

analyser finns det dock ingen konkret mall eller sätt hur denna typ av analys utförs (Braun & 

Clarke, 2006). En kvalitativ analys är däremot ofta induktiv och systematisk. Det finns många 

fördelar med att utföra en tematisk analys, varav den kanske största är att den är flexibel då 

den kan användas med olika teoretiska perspektiv samtidigt som den passar bra med en 

konstruktivistisk ansats. Braun och Clarke (2006, s.79) tydliggör här grundidén med tematisk 

analys: “Thematic analysis is a method for identifying, analysing and reporting patterns 

(themes) within data”. 

För att kunna utföra denna analys transkriberades alla intervjuinspelningarna och analysen 

av transkripten behandlar endast innehållet och bakgrundsljud, tonlägen och kroppsspråk 

beaktats inte i analysen. Bearbetningen av data fortsatte med att transkripten lästes 

noggrant flera gånger, för att få en helhetsbild av vad intervjupersonerna gav uttryck för och 

för att inte missa någon underliggande information. Sedan kondenserades materialet i 

transkripten och det som ansågs vara relevant och viktigt för studien markerades. Analysen 

gjordes induktivt utan ett teoretiskt perspektiv, utöver den konstruktivistiska synen som 

beskrivs i nästa kapitel. Materialet kodades och grupperades i olika kategorier för att sedan 

sammanlänka vissa kategorier till större teman för att slutligen landa i de fem teman 

använda i denna studie. När de fem teman var bestämda lästes transkripten en sista gång 

och färgkodades enligt dessa teman och citat relevanta för studien valdes ut. Detta gav oss 

att resultatet är uppdelat i fem huvudteman där varje huvudtema i sin tur har underteman 

och ibland även underteman till varje undertema.  

A theme captures something important about the data in relation to the research 

question, and represent some level of patterned response or meaning within the data 

set. (Braun & Clarke, 2006, s.86) 

När datan var uppdelad i dessa teman började nästa fas av bearbetningen, att än en gång 

koda de utvalda citaten och sammanlänka dem till andra citat för att bygga upp en helhet 
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som utgjorde analysmatrisen (se tabell 1, exempelutdrag nedan. Av forskningsetiska skäl är 

materialet ej tillgängligt till andra utanför studien). Analysmatrisen omvandlades sedan till 

löpande text med inslag av citat som styrker det som skrivs, vilket redovisas i 

resultatkapitlet. 

Citat Betydelse Sammankoppling Under-under-tema 
ja. Men det är de som är så 
tråkigt. Vi va ju, vi anmälde oss 
vid första tillfället och så var 
det ungefär lika många som 
anmälde sig och så blev det 
uppskjutet. Och nästa gång så 
vare ju men det blev ju ändå en 
kurs i och med att de va i 
princip samma personer som 
har anmält sig och sen så dyker 
dom inte upp. (...) då blir man 
själv lite omotiverad.  

Deltagare som ej dyker upp gör 
deltagarna på plats 
omotiverade 

Få deltagare Negativa faktorer 

eh, jag försöker gå på väldigt 
många i alla fall, eh, problemet 
är att inga kurser blir av nu för 
att vi inte är så många på 
avdelningen då. Så det är ett 
litet problem. Man har anmält 
sig och förberett och så avsatt 
tid för det och sen, nej kursen 
är inställd, och sen nästa gång, 
kursen inställd, kursen inställd.  
(...) så då tröttnar man lite. Å 
så skiter man i att anmäla sig 
till nästa kurs.  

Många inställda kurser pga få 
anmälda 

ibland är infon bra, men oftast 
så känns det som att jag hade 
klarat mig bra utan att sitta 
fyra timmar efter jobbet 
liksom.  

Dålig kvalité på kurser gör en 
omotiverad till framtida kurser 

- 

Jag vet några på min avdelning 
gick en retorikkurs förra året. 
Då är det också såhär jobbigt 
att åka till Kista, tappa 
arbetstimmar. 

Tappa arbetstimmar för att 
resa till kurs 

Konsulter ute på 
uppdrag 

alla som var där var baserade i, 
om inte på huvudkontoret så i 
kista i alla fall. Vi hade nån från 
Ericsson och nån från något 
annat telecombolag men. Så 
det är ju första klurigheten, 
deltagare, hur får man dom? 
För många sitter här i 
Södertälje, det är tråkigt att 
åka till Kista från Södertälje.  

Tråkigt att resa extra för kurs 

Tabell 1: Exempelutdrag från analysmatrisen tillhörande under-temat Motivation deltagare till temat 

Motivation. 
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4. Teori 

Detta kapitel behandlar de teoretiska begrepp och perspektiv som sedan används i 

diskussionen av resultatet. De mest centrala teorierna berör kompetensförsörjning, lärande 

och motivation. 

Denna studie utgår från ett konstruktivistiskt synsätt vilket enligt Mead (1934, citerad i 

Wilhelmsson, 1998) innebär att människor själva konstruerar sina föreställningar om 

världen. Detta synsätt tillskriver människor ett visst mått av egna drivkrafter samtidigt som 

det utvecklas och påverkas av det sociala samspelet med omvärlden. Utöver denna klassiska 

konstruktivism inbegriper vår syn även det emotionella, moraliska och personliga i 

människors agerande enligt Hagströms (1995, citerad i Wilhelmsson, 1998) utveckling av 

Piagets teorier. 

4.1. Kompetensförsörjning 

Denna studie fokuserar på internutbildning som ett sätt för företag att kompetensutveckla 

konsulter. Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för hur kompetensutvecklingen för 

anställda följs upp och säkerhetsställs för att följa och bidra till utvecklingen och framgången 

hos företag. Anttila (2005) förklarar det som hur de anställdas kompetens är i linje med 

företagets verksamhet. I samspel med företagets utveckling och framgång bör därför de 

anställdas kompetens öka i takt med behovet av detta.  

Vi använder definitionen av kompetens som kunskap, förmåga och vilja (Anttila, 2005). När 

det kommer till kompetensutveckling är utbildningar det som vanligtvis används för att 

uppnå högre kompetens bland de anställda. Tänkvärt här, enligt Anttila (2005), är att ibland 

är inte kompetensbehovet alltid ett kunskapsbehov. Det är därför viktigt att skapa rätt 

möjligheter att utföra rätt åtgärd till rätt problem. 

Kompetens och resultat är nära kopplat till varandra, bristande kompetens ger bristande 

resultat. Denna koppling är dock inte alltid lätt att göra då en kursbeskrivning och de 

uppsatta målen ibland är svåra att förknippa med kompetensutveckling och en utbildnings 

resultat. Detta hävdar Anttila (2005) är en orsak till att kompetensfrågorna hamnar lite i 

skymundan och inte får den roll den bör ha. 
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Enligt Anttila (2005) är det ledningens ansvar att tillgodose stöd och att rätt förutsättningar 

för att arbeta effektivt med kompetensförsörjningen finns på alla nivåer i företaget. 

Ledningen ansvarar för att den befintliga kompetensen i företaget är dokumenterad och att 

den är i relation till kraven som finns på företaget, för att kunna prioritera vilka områden 

som behöver stödjas med olika former av insatser.  

Utbildaren har ansvar gentemot ledningen att uppehålla den kompetensutveckling som 

avtalats med ledningen; att säkerställa att utbildningarna håller den kvalitet som avtalats 

samt att rätt kompetens utvecklas hos medarbetarna. Flera forskare menar att det även är 

utbildarens ansvar att se till att de enskilda individernas kompetensutveckling ökar. Dock är 

det främst utbildarens uppgift att se till att utbildningarna håller god kvalitet. Att individerna 

ska lära sig något ligger mestadels på individen själv samt på cheferna men utbildaren kan 

hjälpa till att se till att det uppfylls (Anttila, 2005).  

4.2. Lärande 

Att lärande idag är mer än studietiden i skolan är det många som är överens om. Begreppet 

livslångt lärande är ett samlat begrepp som innebär att individer lär och utvecklas under hela 

livet, både i formella och informella sammanhang. Begreppet har lyfts av politiker i många av 

de reformer och förändringar som har lett till dagens syn på lärande och det internationella 

krav som har etablerats gentemot länder och regeringar (Illeris, 2015). 

Lärande är ett begrepp med många olika och vida betydelser. Olika människor uppfattar 

lärande på olika sätt. Illeris (2015, s.17) definierar lärande utifrån fyra grundbetydelser: 

1. Resultaten av läroprocesserna eller det man lärt sig. 

2. Psykiska processer eller läroprocesser. 

3. Samspelsprocesser. 

4. Liktydigt med ordet undervisning. 

Den definition av lärande denna studie använder sig av är en öppen och vid definition som 

beskrivs av Illeris (2015, s.18): "Lärande är varje process som hos levande organismer leder 

till en varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller 

åldrande". Detta eftersom studiens syfte är öppet och således behöver en vid definition. 
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Lärande kan ha olika fokus. Det finns främst två fokus som är nämnvärda här, nämligen ett 

undervisningsfokuserat synsätt, där ansvaret för kvalitén ligger hos läraren, samt ett 

lärandefokuserat synsätt, där lärandets kvalité är i fokus och ansvar fördelas mellan lärare 

och elever (Borell & Roxå, 2004). 

4.2.1. Olika typer av lärande 

Illeris (2015) nämner fyra typer av lärande; kumulation, assimilation, ackommodation och 

transformation. Med kumulation menas den typen av lärande som är den första vi lär oss, 

när vi inte har någon förutfattat mening eller mentalt schema för ämnet. Assimilativt lärande 

eller additivt lärande är, precis vad additivt låter som, att befintlig kunskap och mentala 

scheman utvecklas och byggs ut. Ackommodativt lärande däremot ifrågasätter de befintliga 

mentala scheman som finns och helt eller delvis omstrukturerar dessa. Transformativt 

lärande enligt Illeris (2015) förklaras som lärande som berör den lärandes identitet eller 

självförståelse. 

Med andra ord är ackommodativt och transformativt lärande det som i vardagligt tal kallas 

förståelse, mening, insikt, överblick och sammanhang. Människans natur beter sig på ett 

sådant sätt att förståelse och mening eftersöks i näst intill allt vi gör, främst i förhållande till 

lärande. I motsats till detta speglar många utbildningar frågan hur istället för frågan varför, 

trots att dagens samhälle visar att ren kunskapstillägnelse utan förståelse och insikt blir mer 

och mer otillräcklig (Illeris, 2015). Allt detta är kopplat till den sociala kompetensen 

utbildaren besitter och den sociala förmågan denne har och förmedlar. I dagsläget anses den 

sociala kompetensen ha större relevans än den tekniska kompetensen vid anställning. Denna 

utveckling ses som positiv, en högre social kompetens eftersträvas eftersom det kan höja 

organisationens lärande och öka värdet på företagets kompetensnivå (Abrahamsson et al., 

2011). 

4.2.2. Deltagarinteraktion och samspelsdimensionen 

Lärandets situerade natur är idag allmänt accepterat, till skillnad mot för några decennier 

sedan. En viktig aspekt i detta är att det situerade lärandet inte bara påverkar, utan det är en 

del av lärandet. Detta innebär att lärandet sker i samspel med omgivningen, den rådande 

situationen och de omgivande värderingarna. Med andra ord styr samhällets strukturer och 
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normer en stor del av lärandet (Illeris, 2015). Något som är viktigt att belysa är att 

samspelsdimensionen som belyses med situerat lärande är tudelad; det sker alltid ett 

samspel mellan dels läraren och den lärande men även gentemot de bakomliggande 

samhällsförhållandena. 

Illeris (2015) talar om svårigheten att täcka in alla olika samspelsformer då de kan anses vara 

oändligt många. Några former är här värda att nämnas sammanfattat. Perception benämner 

processen då samspelet är mer instinktivt och är oförmedlade sinnesintryck, till exempel 

olika dofter eller ljud som individen inte aktivt undersöker närmare. Förmedling är formen 

då någon utifrån har ett intresse att förmedla något till en mer eller mindre aktiv och 

intresserad mottagare. Första steget som kräver aktivitet av individen är upplevelse som till 

skillnad från förmedling betyder att individen själv är mer än bara mottagare och aktivt 

bidrar till samspelet. En av de vanligaste samspelsformerna under uppväxten är imitation 

och med detta menas att den lärande försöker imitera och efterlikna en annan person. Nästa 

steg som är ännu mer aktivt är verksamhet, vilket avser en målinriktad aktivitet där den 

lärande själv uppsöker och interagerar med andra och det samspelet som anses 

användningsbart. Den sista och kanske vanligaste formen är deltagande och kan liknas vid 

verksamhet tillsammans med andra. 

Denna ökande grad av aktivitet som beskrivs ovan kan liknas vid ett mått på aktivt 

deltagande. Illeris (2015) hävdar att ju mer aktivitet och engagemang desto större möjlighet 

att lärdomen eller kunskapen fastnar och kan användas vid behov. Vidare diskuterar Illeris 

de olika typerna av lärande och att kopplingar mellan kumulation och assimilation lätt kan 

göras till de lägre graderna av aktivitet, medan ackommodation och transformation kräver 

mer aktivitet och engagemang från den lärande. 

4.2.3. Lärstilar 

Likt Illeris syn på olika typer av lärande har Hård af Segerstad, Klasson och Tebelius (2007) 

fördjupat detta till att prata om hur olika personer lär sig. Tre huvudtyper fastslås som 

visuell, auditiv respektive kinestetisk lärstil. Dessa olika typer skiljer sig i sättet de lär sig bäst 

på, nämligen genom synintryck (till exempel bilder, att läsa eller dylikt), hörsel (till exempel 
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genom samtal eller andra ljud) eller känsel. Den sistnämnda förstås lättast om känsel tolkas 

som att vara delaktig, prova på, experimentera eller på annat sätt uppleva det som ska läras.  

4.3. Motivation 

Motivation förklaras i Svenska Akademiens Ordbok (http://www.saob.se/, 160510) som: 

”sätt varpå en viljeakt bestämmes av motiv samt bestående orsaken till en viss reaktion”. Det 

finns många olika definitioner av vad motivation är, alla dessa definitioner mynnar ut i 

princip samma sak; att motivation handlar om något inuti individen som ger en orsak till 

handling. 

Ahl (2004) talar om fem olika teorier om människor och motivation; den ekonomiska, den 

sociala, den fysiska, den lärande samt den prestationsinriktade människan. En teori som 

finns om människan och motivation är att "människan handlar rationellt och av egensinne", 

att vi väljer de alternativ som ger mest utdelning ekonomiskt, eller något annat av värde, 

detta kallas även den ekonomiska människan. Yttre belöningar driver enligt denna teori 

människor att agera rationellt. Ahl (2004) hävdar att efter studier framgick det att 

människan kan betraktas som en social varelse istället för en rationell varelse som styrs av 

sitt egenintresse. Det stod högre att trivas på jobbet med sina arbetskollegor än sitt 

egenintresse för att tjäna mer. Detta kallas för den sociala människan. Den fysiska 

människan styrs av biologiskt grundade instinkter som styr det mänskliga beteendet samt 

känslor kopplade till detta beteende. Drivkraften liknas vid dessa insikter genom att de är en 

primär drivkraft som motiverar människan att utföra det ena eller det andra. Den lärande 

människan däremot ser att stimulus eller belöning är något som motiverar denne att utföra 

sina uppgifter eller att lära sig något nytt. Utöver dessa finns det några till men vi kommer 

endast att nämna en till som är den prestationsinriktade människan. McClelland (1961, 

citerad i Ahl, 2004) fann att de som presterade bäst är de som har ett stort 

prestationsbehov, att det var själva presterandet av uppgiften som motiverade och inte 

själva belöningen. Att de tog på sig uppgifter som var utmanande, det var varken för lätt 

eller svårt utan utmanade dennes förmåga genom att ta väl kalkylerade risker. 

De vanligaste anledningarna till att människor väljer att gå på vidareutbildning, i detta fall 

internutbildningar, är intresset samt möjligheten till kompetensutveckling. Saknar 
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deltagaren lusten, intresset eller viljan att lära sig kommer inte heller möjligheten till att 

kunna ta tillvara på kunskapen finnas (Ahl, 2004; Abrahamsson et al., 2011).  

4.3.1. Yttre och inre motivation 

Inre motivation beskrivs av Ahl (2004) som människors behov av kompetens och 

personlighetsutveckling som ger en mängd olika beteenden som alla är kopplade till att 

kunna själv. Med detta kommer även faktorerna som intresse och glädje in. Den inre 

motivationen har inget att göra med de grundläggande fysiska behoven som finns utan varje 

individ måste känna efter och välja själv vad som ska göras för att alltid ha en känsla av 

kontroll samt att samtidigt känna att det är en utmaning för att helt vara tillfreds med sina 

val. 

Yttre motivation (Ahl, 2004) består till viss del av vad andra människorna förser en med som 

till exempel belöningar, tvång eller andra sociala aspekter. De yttre faktorerna påverkas även 

av de fysiologiska behoven såsom den inre hungern och törsten. Det går dock att utföra 

något med hjälp av den yttre motivationen, som till exempel ekonomisk vinning, för att 

sedan inse att det är givande och roligt och fortsätta på grund av den nyfunna inre 

motivationen. 

Ahl (2004) bygger vidare på detta och hävdar att alla kombinationer av inre och yttre 

faktorer är möjliga även om de inte alltid hör ihop med varandra. Det finns även en större 

debatt om hur en avvägning mellan yttre och inre belöningar görs för att motivera 

människor, det är nämligen inte säkert att mer eller mindre av inre eller yttre belöningar 

ökar motivationen hos människorna. Det är till exempel inte säkert att en högre lön ökar 

prestationerna för de anställda, det kan vara tvärtom. Det gäller att ha en bra balans mellan 

de inre och yttre faktorerna. Har arbetsgivaren stor kontroll över vad som ska utföras kan 

det påverka motivationen och lusten negativt för att utföra arbetet, även om de anställda 

har en hög lön. Vid stor frihet i arbetsbeskrivningen kan det bli att de anställda tappar bort 

vad organisationen egentligen vill och ska arbeta mot vilket kan förhindra uppfyllelse av de 

uppsatta målen för företaget. För individen själv är det den inre motivationen som har högst 

prioritet då den leder till bättre hälsa och personlig tillfredställelse enligt Ahl (2004), det är 

viktigt att ta till vara på den för att kunna ta sig ett steg längre i kompetensutvecklingen.   



Åsa Fredriksson  Kungliga Tekniska Högskolan 
Robin Odelius  Stockholms Universitet 
 
LT200X  2016-06-14 

Sida 22 av 70 
 

5. Tidigare forskning 

Att planera, genomföra och utvärdera utbildningar kräver många olika ställningstaganden. 

Här presenteras tidigare forskning om didaktiska teorier, val och utförande samt tidigare 

forskning om kursvärdering och projektstyrning. 

5.1. Didaktik  

När en utbildare åtagit sig uppgiften att hålla i en utbildning inom ett visst område måste 

utbildaren ställa sig frågan vad ska kursen innehålla? Det är viktigt att inse att allt inom det 

utvalda området kan vara svårt att hinna med under den angivna kurstiden, ett urval måste 

göras. Valet av de delar som ska ingå i kursen är ett didaktiskt val. Vissa saker måste 

prioriteras; vad är viktigast att lära ut och varför? Hur stor del av kursen ska vigas åt teori 

respektive övningar? Utbildare behöver ställa sig en mängd frågor om kursens upplägg. 

Sedan måste utbildaren även bestämma sig för vilken nivå kursen bör läggas på; är det en 

nybörjarkurs eller fortsättningskurs? Deltagarnas förkunskaper är viktiga att ha i åtanke vid 

planerandet. Alla dessa didaktiska val som utbildare tar under denna process är den 

didaktiska designen som ligger som grund för utbildningen (Larsson, 2013).  

Didaktik handlar i grunden om analys och förståelse för de olika faktorerna som påverkar 

lärande, vilka didaktiska val som kan göras och ”vad man kan göra för att åstadkomma 

lärande” (Larsson, 2013, s.12), med andra ord lärandets vad, hur och varför. Dessa frågor 

ställs för att kunna analysera en utbildning men också för att besluta hur den ska utformas. 

Larsson (2013) talar om moderna teoretiker inom didaktik som poängterar att didaktiken 

innehåller många frågor som vem ska lära, när ska man lära, med vem ska man lära, var ska 

man lära? Larsson (2013) nämner att det är två frågor som brukar pekas ut som 

övergripande och dessa två frågor är; Vad ska läras? och Hur ska det gå till? Detta ger oss 

innehållet och formen på undervisningen.  

Hård af Segerstad, Klasson och Tebelius (1996) trycker på vikten vid att ha tydliga mål 

uppsatta inför förarbetet och utförandet av en utbildning. Tydliga mål är den enklaste och 

renaste form av vägledning för såväl utbildaren som deltagare. Författarna uppmanar att 

använda detta som något att falla tillbaka på. Målen bör i sin tur påtala vilka typer av 
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kunskaper, färdigheter och attityder som önskas uppnås av deltagarna, för att lättare 

stämma av både under och efter utbildningen. 

Det som tillhör den övergripande frågan om innehållet är avgörande. Det finns flera 

följdfrågor som bör tas hänsyn till, exempelvis vad är relevant att veta och hur mycket teori 

kontra övningar är lämpligt? När det kommer till hur utbildningen ska utformas är det i 

första hand föreställningar om hur lärande går till som behöver beaktas. Dock är en av dem 

viktigaste frågorna varför; varför ska just det innehållet väljas, varför ska vi göra just på det 

sättet? ”Det är i motiveringen av olika svar på de didaktiska frågorna som kärnan i 

didaktiken ligger” (Larsson, 2013, s.20). 

5.1.1. Utbildarens grundläggande val 

Att utbildare kontinuerligt står inför olika val är självklart. Några aspekter som kräver tidiga 

och tydliga val är bland annat ansvarsfördelning, innehållsorganisering och arbetssätt (Hård 

af Segerstad, Klasson & Tebelius, 1996).  

Hur ansvaret fördelas mellan utbildare och deltagare är en central fråga inför planeringen av 

en utbildning. Hur mycket ska deltagarna ha att säga till om? Hur hårt ska utbildaren styra 

och ställa? Det finns inget rätt eller fel i dessa frågor och för- och nackdelar finns med alla 

inriktningarna (Hård af Segerstad et. al., 1996). 

Innehållsorganisering innebär valet att inrikta utbildningen mot ämneskunskap eller 

problemlösning. Ämnesbaserad organisering har fördelar i sig och underlättar 

förberedelsearbetet men det blir svårt att använda kunskapen i andra sammanhang. 

Problembaserad organisering utgår istället från verklighetsförankrade problem och 

situationer vilket leder till en lägre kunskapsnivå men större användningsbarhet för den 

nyutbildade (Hård af Segerstad et. al., 1996). 

Att olika arbetssätt under utbildningar påverkar inlärningen vet de flesta utbildare, trots 

detta är det relativt få utbildare som reflekterar över det inför att anordna en utbildning. 

Hård af Segerstad, Klasson och Tebelius (1996) nämner framförallt tre typer av arbetssätt. 

Individcentrerat arbetssätt är den vanligaste, där undervisningen sker med individuella 

uppgifter och individens behov är i fokus. Ett gruppcentrerat arbetssätt fokuserar mer på 
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grupper och grupparbete, där gruppens behov står över individens. Mer distanserat till 

individen och även gruppen är ett projektcentrerat arbetssätt, där det handlar om ett 

inlärningsprojekt som är överordnat både individen och gruppen. 

Hård af Segerstad, Klasson och Tebelius (1996) talar vidare om vikten att ifrågasätta sitt eget 

perspektiv som utbildare. Genom reflektion kan ens egen förmåga utvecklas och några 

exempelfrågor att reflektera över anges av Hård af Segerstad, Klasson och Tebelius (1996, 

s.99): 

 Vad vill jag med min undervisning? 

 Vilka personliga skäl har jag för att vara undervisare? 

 När känner jag mig trygg som undervisare? 

 Vad begränsar och styr mig som undervisare?  

Vidare diskuterat är utvärderingstankarna Hård af Segerstad, Klasson och Tebelius (1996, 

s.87-88) har angående utbildningsprocessen och genomförandet. Detta går även att koppla 

till planeringen av utbildning, innehållsorganiseringen och arbetssätt. Några tankar och 

exempelfrågor som lyfts av Hård af Segerstad et. al. (1996) är: 

 Är utbildningen uppbyggd utifrån de formulerade målen så att det framgår att innehållet är 

klart relaterat till målen? 

 Är undervisningsformerna optimala för deltagarnas inlärning? 

 Är kraven på deltagarna klart uttryckta så att de kan planera studierna efter dem?  

5.2. Förstudie; att mäta och möta förkunskaper 

En förstudie är en förundersökning inför en utbildning för att utreda deltagarnas 

förväntningar och förkunskaper, för att stödja utbildare inför de didaktiska valen. Hur en 

förstudie bör utformas finns det ont om forskning kring. En metod för detta som här kallas 3-

2-1-metoden består av sex stycken frågor, där tre frågor berör förkunskaper, två frågor berör 

förväntningar och en fråga om farhågor inför kursen (Lena Geijer, personlig kommunikation, 

9 mars 2016). Viktigt att tänka på här är att enkla frågor som ber deltagare värdera sin egen 

kunskap ofta är otillräcklig. När det kommer till förväntningar talar Mezirow (1997) om 

deltagares korta och långsiktiga mål, vilket båda bör täckas in i en förstudie. Gällande 
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farhågor är detta något utbildaren i sin tur kan förbereda sig på för att uppnå ett 

gynnsammare resultat och trevligare miljö för samtliga deltagare. 

5.3. Projektstyrning 

Planering av alla olika typer av projekt är essentiellt för att uppnå ett lyckat resultat och 

motverka stress i slutskedet av projektet. Att anordna en internutbildning kan liknas vid ett 

projekt i enlighet med Eriksson och Lillieskölds (2012) uppstartsfas, genomförande, leverans 

och avslut, där genomförandet kan liknas vid förberedelsearbetet och leveransen vid själva 

kurstillfället. Med denna syn på att anordna internutbildningar kan några viktiga steg 

formuleras, här gällande uppstartsfasen. 

5.3.1. Uppstart 

I uppstartsfasen är det i första hand definition av mål och förväntningar som är viktiga. Alla 

potentiella deadlines och ansvarsfördelningar är även viktiga att ha klara från början för att 

undvika kommunikationsproblem. Utöver detta talar Eriksson och Lilliesköld (2012) om att 

det är en stor fördel att inventera alla resurser, både vad gäller tids- och materiella resurser, 

samt även alla risker.  

Planering är nästa viktiga del av uppstartsfasen. Detta hör ihop med att bestämma deadlines 

och eventuella avstämningar men arbetet mellan dessa träffar bör ej bortses från i 

planeringsarbetet. Baklängesplanering är det mest intuitiva sättet att lägga upp en planering 

då allt utgår ifrån leveransdatumet. Utgå ifrån kursdatumet och räkna bakåt i tiden och 

planera in delmål, gärna med lite extra marginaler (Eriksson & Lilliesköld, 2012).  

5.4. Reflektion 

Det är viktigt att allas åsikter kommer fram under en utbildning. För att lyckas med detta 

krävs delar av reflektion inplanerade i utbildningen. Ett alternativ för att utföra detta är att 

låta alla deltagare komma till tals och öppna upp för en diskussion. Det som lätt kan ske 

under denna metod är att vissa personer tar över diskussionen och några får inte fram sina 

åsikter, om en deltagare sitter tyst länge kan det vara svårt att ta sig in i diskussionen igen. 

För att kunna förhindra att detta sker och att alla ska få säga sitt kan bikupor användas. 

Larsson (2013) beskriver det som att utbildaren delar upp deltagarna i mindre grupper och 
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låter dem diskutera frågeställningen som är på tal. Det innebär att alla får en större 

möjlighet att få delge sina åsikter än om diskussionen skedde i större grupp. Det kallas 

bikupa då det blir mycket surrande i rummet när det är många grupper som diskuterar 

samtidigt. Då många grupper kan prata samtidigt är denna övning tidseffektiv, det räcker 

vanligen med några minuter för att sedan gå vidare med dagordningen. 

5.5. Kursvärdering 

När det kommer till kursvärderingar och utvärderingsarbete finns det nästan lika många 

åsikter som människor som kan uttrycka dessa. Svenska universitet och högskolor har 

kommit långt i sitt arbete med utvärdering och kvalitetsutveckling, vilket gör deras idéer 

angående kursvärdering är värda att nämna och koppla till företagsvärlden (Rodell & 

Halléhn, 2011).  

Ett lärandeperspektiv på kursvärderingar innebär att fokus ligger på de möjligheter och 

förutsättningar som finns för kursdeltagarnas lärande, istället för fokus på lärarens förmåga. 

Detta gör att kursvärderingens resultat speglar kvaliteten hos lärandemiljön som i sin tur kan 

användas i förbättringsarbete (Heldt-Cassel & Palestro, 2004). 

Ett problem för kvalitetsutveckling och utvecklingsarbete är att kvalitét inte är tydligt 

definierat, det är ett väldigt subjektivt begrepp. Detta medför att det krävs tydliga riktlinjer 

och kriterier för vad som menas med begreppet för att kunna uppnå ett objektivt synsätt. 

Därav följer ett krav att om en utvärdering ska vara objektiv ska tydliga kursmål ligga till 

grunden eller rentav finnas med i utvärderingen (Sjöberg & Wictor, 2004). 

En annan viktig del i kursvärderingsarbetet är att det primära målet ska vara förbättring och 

inte tillfredställelse av deltagare. Om kursvärderingen riktar sig mot att betygsätta läraren 

istället för lärmiljön och måluppfyllelse riskerar nivån och kvaliteten att sänkas för att läraren 

istället försöker göra deltagarna nöjda (Heldt-Cassel & Palestro, 2004; Warfvinge, Andersson 

& Borell, 2004). 

Hur en kursvärdering ska och borde se ut finns det som sagt spridda åsikter om. Men något 

som många håller med om är att förväntningen på resultatet styr utformningen. Kontroll, 

information och utveckling är de tre vanligaste syftena med en kursvärdering. Med syftet 
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kontroll menas en kursvärdering som ämnar undersöka om utbildningen fungerar och 

resultatet riktar sig ofta till högre uppsatta chefer. En informativ kursvärdering kan istället 

användas för marknadsföring. Kursvärdering med syfte att utveckla ämnar att förbättra och 

höja eller säkra kvalitén på kursen (Heldt-Cassel & Palestro, 2004). 

Det är idag en självklarhet för de flesta att genomföra en kursvärdering, dock innebär det 

inte alltid att resultatet används. Arbetsbelastning, tid eller andra både praktiska och 

byråkratiska hinder är ofta i vägen och medför att fortsatt diskussion sällan sker. För att få ut 

vettig information från kursvärderingar krävs dock att det löpande sker reflektion och 

diskussion kring resultatet mellan alla berörda parter, allt från utbildare och deltagare till 

kollegor och chefer (Sjöberg & Wictor, 2004). 

5.5.1. Modell för kursvärdering 

Att använda olika typer av modeller i det dagliga arbetet har många fördelar, inte minst när 

det gäller värderingsarbetet då översikt och förståelse blir lättare att greppa. Modeller 

hjälper till att förstå utvärderingarnas olika stadier och anledningarna till dessa stadier. Inga 

specifika verktyg finns dock i en modell utan modellen bygger snarare ett ramverk för att 

underlätta det praktiska arbetet och kommunikation kring detta (Wang & Wilcox, 2006).  

5.5.2. Kirkpatricks fyra nivåers modell 

Kirkpatricks modell för kursvärdering lanserades 1959 och den dominerar fortfarande inom 

företagsvärlden (Griffin, 2010). Denna modell baseras på fyra nivåer där värdet av resultatet 

växer med varje nivå men dessa nivåer har fortfarande ett eget värde och kan utnyttjas 

individuellt. De fyra nivåerna är (1) reaktion, (2) lärande, (3) beteende och (4) resultat 

(Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2005, s.21-27). Nivå ett berör kursdeltagarnas direkta reaktion och 

attityd till kursen och frågor om till exempel kursinnehåll, lärare, studiemiljö upplevdes 

under kursens gång. Steg två berör sedan kunskapen deltagarna har införskaffat, vilket ofta 

mäts med hjälp av kunskapstest i form av antingen teoretiskt eller praktiskt prov. Steg tre 

handlar om beteende, främst beteendeförändringar om det var det kursen handlade om. 

Om kursen har gett något långsiktigt mätbart resultat visas detta i nivå fyra, i form av till 

exempel ökad produktion eller kvalitét (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2005).  
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6. Resultat 
Här presenteras de största utmaningar, möjligheter och faktorer som påverkar företagets 

internutbildningar sett från konsulternas perspektiv. Resultaten är indelade i fem 

övergripande teman som i sin tur är indelade i underteman som beskrivs och argumenteras 

för med citat från intervjuerna med företagets konsulter. De fem övergripande teman är 

motivation, pedagogik och didaktik, förberedelsearbete, uppföljning och efterarbete samt 

rutiner och kommunikation.  

6.1. Motivation 

6.1.1. Motivation utbildare 

Det som påverkar konsulternas motivation att hålla i utbildningar kan delas upp i positiva 

respektive negativa inre och yttre faktorer. 

6.1.1.1. Positiva yttre faktorer  

Personlig utveckling, företagets utveckling och ekonomiska faktorer är de yttre faktorerna 

som starkast påverkar konsulternas vilja att anordna utbildningar. 

Henrik betonar vid flertalet tillfällen bland annat om personlig utveckling och att bli 

attraktivare på arbetsmarknaden i framtiden. Detta påvisas starkt av Henrik som dels pratar 

om att det är bra att ha på resumén och även säger:  

Det är en bra grej att ha som erfarenhet… 

- Henrik 

Även företagets utveckling och behov är i fokus då bland annat Kjell talar om företagets 

behov och potential samtidigt som August trycker på att välvilja och extra satsningar från 

enskilda konsulter är den största anledningen till att internutbildningar hålls på företaget.  

Det är för att jag är sån som person. Alltså det finns vissa sånna personer på det här 

företaget som, som lägger in lite mer krut liksom. Och det är därför som vi har interna 

utbildningar. Så det, det, allt är ju good-will liksom. […] För företagets skull liksom. 

- August 
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August fortsätter även här trycka på att arbetet med internutbildningar är "pro-bono",  för 

företagets skull men talar även mer om bakomliggande ekonomiska faktorer som kan 

generera mer pengar till såväl konsulten som företaget. 

Och visst, kommer du på nått riktigt smart, det här, eh, är en bra kurs och man jobbar 

igenom den ordentligt tillsammans med kanske några utav cheferna då kanske man 

kan sälja kursen till andra företag. Och det är ju då man kanske kan plocka in pengar på 

den. Men om du bara har som ambition att ha det som internutbildning då får du göra 

det på, eh, pro-bono liksom. 

- August 

6.1.1.2. Negativa yttre faktorer 

Några av de yttre faktorerna som påverkar konsulterna negativt i avseendet motivation att 

hålla internutbildningar kan sammanfattas i avsaknad av kunskap, tidsbrist samt ovilja och 

deras syn på sin yrkesroll. 

Vilken kunskap konsulterna besitter och huruvida de känner att de har något att bidra med 

påverkar motivationen negativt om deras kunskap inte känns räcka till. Avsaknaden av 

kunskap och brist på erfarenhet talar Sandra, Mikael och Kjell om som något negativt och att 

det gör dem omotiverade till att hålla i en utbildning. 

Ja, det största hinder är väl att, att skulle jag ha jobbat länge med nått och kunnat 

nånting jättebra så hade jag känt de mer naturligt. Just nu är jag ju ganska ny och 

känner att jag kanske inte har så mycket att tillföra. 

- Mikael 

Tidsbrist är en av de större negativa faktorerna då planeringen och utförandet av 

internutbildningar sker utöver konsulternas arbete och uppdrag.  

Det finns ju hur mycket kompetens som helst egentligen att man ska, eh, kunna utbilda 

nån eller lära nån nått nytt. Vi har seniorer som har suttit och stött på alla dina 

problem du kommer stöta på dom två första åren som, som vet det här från början. 

Men det finns liksom ingen som, eller det finns vissa men, det generella uppfattning är  
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nog att, eh, jag måste göra det här på kvällstid. Och då blir det att det rinner ut i 

sanden liksom. 

- August 

Något som Mikael talar om är sin syn på yrkesrollen konsult där han bland annat lyfter fram 

att han inte ser att utbilda är en del i hans yrkesroll. Han talar även vidare om att anordna 

utbildningar inte är det som driver honom:  

Men det är inte därför jag jobbar som konsult för att hålla utbildningar utan jag vill 

göra saker. 

- Mikael 

6.1.1.3. Positiva inre faktorer 

De inre, mer personliga faktorerna som berör konsulternas motivation att utbilda handlar 

mestadels om personligt intresse, att det är roligt och utmanande.  

Personligt intresse och att det är roligt är det inte mindre än fem konsulter som explicit 

uttryckt. Bland annat Henrik nämner att han är beredd att satsa extra tid just för att det är 

roligt. Viola pratar i sin tur om hennes inre driv och vad som motiverar henne och fick henne 

att börja anordna utbildningar:  

För att jag inte kan låta bli. Jag tycker det är väldigt roligt att dela med mig, så det var 

den enda förklaringen. 

- Viola 

För att bygga på det personliga intresset lägger Henrik även till sina personliga mål angående 

att utmana sig själv och bevisa för sig själv att han kan utbilda.  

[...] och det är någonting jag alltid velat göra också och velat testa ifall, ifall jag är bra 

på eller ifall man bara sitter där som ett fån och inte vet alls och har världens sämsta 

helg när man ska ha utbildning [...] 

- Henrik 
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6.1.1.4. Negativa inre faktorer 

När det kommer till personliga faktorer som påverkar motivationen negativt går de att 

sammanfatta i rädsla, känsla av bristande kompetens och för utmanande. Det är framförallt 

Mikael som pratar om detta då han bland annat säger angående hans känsla om pedagogik. 

Ja. Det är ju lite där jag skulle kunna känna, skulle kunna va nått som skulle avskräcka 

mig lite att, att jag kanske inte känner att jag skulle vara den här som har den bästa 

pedagogiken. 

- Mikael 

August lyfter dock fram motsatsen då han hävdar att det vore jobbigt om han inte har 

spetskompetensen.  

Om att man känner att man har kompetensen så, så tror jag att, att jag kan fixa det 

ganska bra. Det är nog jobbigare ifall man skulle vara lite halvosäker och, och, och som 

var pedagogisk men ändå inte ha spetskompetensen, då tror jag att det kan vara lite 

jobbigare. 

- August 

6.1.2. Motivation deltagare 

Konsulternas motivation att delta i internutbildningar kan även dem sammanfattas i positiva 

och negativa faktorer samt ställas mot de problem och frågeställningar som konsulterna 

själva nämner angående deltagare på utbildningar. 

6.1.2.1. Positiva faktorer 

Precis som ovan kan dessa faktorer delas in i yttre och inre faktorer. Summan av dessa är 

dock entydiga, personligt intresse och personlig utveckling.  

Kjell och August är båda inne på personlig utveckling och visar båda tecken på detta som den 

främsta motivationen till att intressera sig för och att gå på internutbildningar. August lägger 

stor vikt vid att han ska känna nytta av utbildningar medan Kjell mer är inne på enbart 

arbetsmässig nytta. 
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Jag vet inte, jag vet att jag fyllde i en lista innan jul kanske om så här vilka utbildningar 

skulle jag vilja gå, nästa år. Då vet jag, jag tog ganska många som var nyttiga för mig 

rent arbetsmässigt. Jag kollade inte igenom om det fanns typ såhär längdåkningskurs 

eller såhär nej jag vet inte. 

- Kjell 

Sandra i sin tur trycker hårt på det personliga intresset och att hon ofta går på utbildningar 

för att det är både roligt och utvecklande. Även August talar om detta då han föredrar de 

internutbildningar som företagets egna konsulter anordnar eftersom det är mer lättsamt och 

han kan gå av eget intresse. 

 Dom som vi har internt känner jag att dom är oftast lite bättre för att då, ehm, då kan 

man gå lite av intresset. Att man liksom dels kanske stöttar personen som har i kursen 

och som sen så är det ganska lättsamt att om, man kanske lär sig nånting eller snappar 

upp nånting. 

- August 

6.1.2.2. Negativa faktorer 

De negativa faktorerna är främst yttre faktorer som försämrar motivationen. De faktorer 

som är lättast att urskilja berör antal deltagare, kvalitét på kurser och restid eller närhet till 

kurser för konsulter ute på uppdrag. 

En ond cirkel som finns idag talar både Sandra och Mikael om, nämligen att få deltagare på 

kurser försämrar ens egen motivation. Mikael hävdar att många utbildningar blir inställda på 

grund av för få anmälda deltagare, vilket i sin tur sänker motivationen till nästa kurs. Sandra 

betonar å andra sidan hur hon tappar motivationen när anmälda deltagare inte dyker upp. 

Ja. Men det är de som är så tråkigt. Vi va ju, vi anmälde oss vid första tillfället och så 

var det ungefär lika många som anmälde sig och så blev det uppskjutet. Och nästa 

gång så vare ju men det blev ju ändå en kurs i och med att de va i princip samma 

personer som har anmält sig och sen så dyker dom inte upp. [...] då blir man själv lite 

omotiverad. 

- Sandra 
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August lyfter även fram det negativa rörande låg kvalité på utbildningar.  

Ibland är infon bra, men oftast så känns det som att jag hade klarat mig bra utan att 

sitta fyra timmar efter jobbet liksom. 

- August 

Kjell betonar under intervjun även utmaningen med konsulter som är ute på uppdrag hos 

diverse kunder. Internutbildningarna börjar ofta klockan 17.00 på vardagar vilket betyder att 

konsulter på uppdrag behöver byta ut arbetstid mot restid. Han talar även här nedan om 

detta som en klurighet och att det, utöver tappad arbetstid, är tråkigt att resa extra. 

Alla som var där var baserade i, om inte på huvudkontoret så i kista i alla fall. Vi hade 

nån från Ericsson och nån från något annat telecombolag men. Så det är ju första 

klurigheten, deltagare, hur får man dom? För många sitter här i Södertälje, det är 

tråkigt att åka till Kista från Södertälje. 

- Kjell 

6.1.2.3. Att motivera deltagare 

Utmaningar kring att motivera deltagare som dykt upp berör bland annat motivering till att 

göra hemuppgifter. Frågan som rakt ut ställs av Frida under intervjun är just hur detta görs 

och hur utbildaren ska få deltagarna att förstå att detta är för deras skull. 

Ja, jo det gör man ju om man liksom inte, om man inte har gjort sin hem, hem, 

hemuppgift som dom flesta.. Och det där är i och för sig en sån där grej, och det vet jag 

att man själv när man går kurs så är man också såhär, ja man är lite lat.  Ah, och bara 

såhär kommer på det kvällen innan och såhär, det kanske inte är så viktigt, ah så, för 

det är ingen annan som kommer ha gjort det. Eller hur man nu tänker. Det, det undrar 

jag lite såhär hur man får människor att faktiskt göra en sån här grej för det är ju, det 

är ju egentligen för ens egen skull såhär, för att man ska få ut mer av kursen. 

- Frida 

Något annat som i slutändan kan öka motivationen för utbildningar i stort är att den 

generella nivån förbättras och utbildningarnas kvalitét säkras. Detta tror bland annat Frida 

kan göras genom mer stöd och kontroll från företaget (se kap. 5.5.1). 
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Så att, ah men så att även deltagarna ska kunna känna att dom får, att det liksom blir 

en bra kurs såhär. [ang. mer stöd och kontroll från företaget] 

- Frida 

Kjell talar om det låga deltagarantalet i förhållande till marknadsföring av kursen (se kap 

5.5.2) vilket han i efterhand känner att han kunde jobbat mer med. 

Vi hade säkert kunna jobba jättemycket mer med och själva sprida kursen tror jag, det 

skulle vi gjort. 

- Kjell 

6.2. Pedagogik och didaktik 

Här beskrivs utmaningar, möjligheter och tankar kring pedagogiska och didaktiska val. De 

största utmaningarna konsulterna lyfter här är nivå på utbildningar och val av kursinnehåll, 

didaktiskt upplägg, deltagarinteraktion och aktivering samt att inte kunna svaret på allt. 

Kjell och Henrik är båda inne på funderingar kring nivån på utbildningar, vad som är relevant 

för nybörjare och hur mycket teori som krävs för att utbildningen ska ge något handfast och 

användbart. Båda är inne på att för mycket teori ger en djupare kurs men att det då inte är 

lika lätt för deltagarna att använda sig av den nya kunskapen i verkligheten. Henrik är även 

inne på problematiken kring nivå i förhållande till deltagarnas förkunskaper. Han är mån om 

att hitta en balans där både deltagare med goda respektive mindre goda förkunskaper 

känner nytta och utmanas under utbildningar. 

Mm, det är mängden med information mest som är, vart börjar man, vad är relevant 

att ta upp för nybörjare och vad är viktigt att kanske skippa för att det inte ska bli för 

mycket information. […] det är också rätt standard ifall, eller hur man ska balansera 

mellan Lena [person med mindre förkunskaper] och Nisse [person med mer 

förkunskaper] liksom. 

- Henrik 

När det kommer till nivå och val av kursinnehåll är den största utmaningen, som flera 

konsulter har lyft fram, djupet eller en för låg nivå på kursen. Mikael diskuterar här hur han 

tror det beror på att många av kurserna är för komprimerade och ibland har de även blivit 
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nedkortade utbildningar som resulterat i ännu lägre nivå. Mikael visar även här att han 

förstår hur tidsfaktorn påverkar detta: 

Ja då de här glappet har ju saknats, […] kurserna blir väldigt komprimerade. Ibland har 

vi även fått nedkortade kurser som de kört på en dag som har tänkt att va två dagar. 

- Mikael 

August fortsätter även här diskutera djupet. Han tycker att kurserna inte är tillräckligt 

nischade utan ofta för allmänna. August är även inne på detta med frågan hur kontra frågan 

varför då han nämner att mycket sådant lätt kan hittas med hjälp av internet, vilket kan 

spara mer tid till annat under utbildningarna om detaljerna kring hur det används utelämnas. 

Det är ju djupet, och det är djupet som man oftast inte hinner då kanske ifall man har 

en sån här kurs. Men där tycker jag väl att man ska, eh, kunna ha den mer nischad, [...] 

Eh så blir det, vi gör det där varje dag liksom. Och sen, hur formeln nu igen såg ut på 

ytan, det behöver inte jag alltid. Om jag måste skriva det i min rapport då, då är det en 

enkel googling liksom. 

- August 

Ett annat sätt att tacklas med detta tar Mikael upp, nämligen att han gärna vill ha 

förberedande material inför en kurs. Avsaknaden av förberedande material hävdar Mikael 

försämrar chansen att deltagare ligger på mer likvärdig nivå i förkunskaper när utbildningen 

väl börjar. 

Nä, jag bara kom att tänka på det nu bara. För jag tänker mig också att det är ett 

problem i och med att det är väldigt olika nivå på alla. Så det vore nog bra att kunna ge 

folk., en möjlighet i alla fall, att ligga lite mer på samma nivå. [ang. förberedande 

material] 

- Mikael 

Jan och Frida är i sin tur inne på innehållet i utbildningar, som vinklingar av frågan varför. Till 

motsats är frågan hur oftare betonad och generella arbetssätt lärs ut istället för att tankesätt 

och beteende betonas, som de hävdar ger mer i slutändan. 

Ah, men precis. Men dom flesta är ju uppvuxna med datorer å de här så de löser ju 

dom här problemen. […] vad är drivet varför ska vi göra de här överhuvudtaget? När 
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man får svar på de då, då blir de en helt annan koppling till den här funktionen och då 

blir ju de av en helt annan vikt. 

- Jan 

Didaktiskt upplägg på kursen är även det något som många har tankar om. Inte mindre än 

fem konsulter talade om att det vanligaste upplägget på utbildningarna följer samma 

klassiska mönster, nämligen att utbildaren presenterar något och sedan får deltagarna prova 

på och använda sig av det. Detta är något som väldigt lätt blir enformigt och inpräntat som 

det sättet en kurs borde se ut på. 

Ehm,  alla kurserna har ju vart likadana i princip, de har vart gå igenom information sen 

kan vi ta lite anteckningar själv om man vill som är intressant, sen har vi haft dom här 

labbdelarna. Så alla har ju följt i princip samma mönster. 

- Mikael 

Mikael säger även att detta fungerar bra för honom, men det behöver inte betyda att det 

fungerar bra för alla. Detta är något som Jan är väldigt mån om och upprepade gånger 

nämner han vikten av att förändra energin i klassrummet, genom alla möjliga konstellationer 

av övningar, till exempel en övning på det utbildaren ej har nämnt ännu åtföljt av en 

diskussion och genomgång efter istället. En utmaning han ser med det ovan beskrivna 

klassiska upplägget är att deltagare lätt kan bli bekväma och inte känner att de behöver 

prestera på samma sätt. Jans idé för detta är till exempel att ha gästföreläsare eller liknande. 

...jag gillar ju gärna att man får aktivera alla sinnen samtidigt mest för att alla är olika, 

vissa kan ju höra och förstå direkt, vissa kan se och förstå direkt och vissa kan göra och 

förstå först då men inte dom andra aspekterna så jag försökte göra mycket följa John. 

[…] alltså att man liksom varierar dom här sakerna och att man kan bjuda in 

gästföreläsare för att förändra, eh, litegrann energin i rummet […] just för att man kan 

bli ganska, eh… bekväm men den som föreläser att man tänker att, eh, att man inte 

längre behöver prestera. 

- Jan 
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Kjell tar även upp svårigheten med upplägg på kurs och utmaningen med att bibehålla en röd 

tråd genom utbildningen. Problematiken med att få en utbildning att vara sammanhängande 

och repetitiv är något som kräver mycket tid och ansträngning. 

Det var jättemycket jobb med vilka delar av den här utbildningen och vilka slides ska 

ligga först och efter varandra för att få ihop det hela för att det ska kännas som att vi, 

vi lär ut en sak och sen i steg två ska vi använda oss av saken vi har lärt ut först. Och 

sen i steg tre ska vi använda både steg ett och steg två och så ska det bli steg tre, och 

så ska man på nått sätt repetera det man lärt sig i steg ett hela tiden. Sånna 

klurigheter. 

- Kjell 

Mikael har stött på ett annat problem, nämligen att teorin och övningarna saknade samband 

i en kurs, utbildaren hade tappat den röda tråden. Mikael talar här om hur svårt det var att 

lösa uppgifterna med den kunskapen som hade förmedlats och att det krävdes mer 

information av antingen utbildaren eller facit för att lyckas. 

Nä men de va, det va som sagt väldigt bra information om saker vi skulle lära oss, men 

sen var det verkligen ingenting med de vi skulle göra. Det var massa uppgifter man fick 

som man skulle lösa som var ganska svåra å, å det gick inte i princip att lösa med 

informationen man fick till sig från föreläsningen utan de hade skickat med ett facit så 

att de enda sättet att lösa de va i princip att fråga föreläsaren eller kolla i de där 

facitet. Eller så skulle man ha kunnat de redan innan. Då var det väl ingen vits att gå 

kursen kanske, så att ja, det va väl det jag tyckte va lite, lite galet. 

- Mikael 

Ett annat pedagogiskt val som är en utmaning är hur mycket utbildningarna bör och behövs 

brytas ner i mindre delar för att få deltagarna att göra som utbildaren planerat, vilken 

detaljnivå som är lagom. Kjell nämner till exempel i intervjun hur svårt det var att få 

deltagarna att arbeta på korrekt sätt med bra grundteknik. Han tror att det är kopplat till hur 

insatt han själv är och hur självklart en sån grundteknik är för honom. Viola har även hon 

haft kämpigt med detta då hon från början blev tillsagd att en instruktion inte får vara för 

detaljerad med argumenten att "...dom är ju vuxna människor..."  och "..man vill inte skriva 
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dom på näsan..". Precis som Kjell nämner går även Viola in på hur en själv kan känna att en 

instruerar väldigt detaljerat utan det önskade resultatet. 

Ehm, man kan instruera nånting som man själv tycker är väldigt detaljerat, och det 

sitter nickande människor och när dom väl ska göra det själva så har dom inte en aning 

om vad man har sagt. 

- Viola 

Nästa utmaning är pedagogiska efterforskningar, där framförallt Frida nämner svårigheten 

med att hitta pedagogisk hjälp på till exempel internet. 

Och det där försöker man ju typ googla, man bara ah okej så kan man se hur ska man 

göra det här, vad är bästa.. Men nej, det finns inte så mycket sån information heller. 

- Frida 

Den sista svårigheten som togs upp inom detta tema är inte direkt ett pedagogiskt val men 

fortfarande väldigt aktuellt när det gäller pedagogiskt tankesätt. En utmaning som många 

kämpar med är att få frågor utan att kunna svaret. Henrik har överkommit detta genom att 

själv tänka att han lär sig under tiden också, ingen är perfekt. Jan har samma tankesätt och 

lägger vikt vid förtroende och ärlighet i denna situation, inget hindrar honom från att 

erkänna att han inte kan men han ser alltid till att ta reda på svaret. 

Sånt kan jag uppleva är väldigt viktigt att man gör just för att jag får ju förtroende för 

min utbildare om han säger att men jag vette fan, men jag ska ta reda på det, ge mig 

en rast så återkommer jag. 

- Jan 

6.3. Förstudie och planering 

Detta tema och dess underteman berör utmaningar och möjligheter som konsulter har stött 

på, eller upplevt, som är kopplat till det förberedande arbetet med utbildningar samt 

förkunskaper. De underteman vi myntat här är förkunskaper och förstudie, nivå och innehåll 

samt tidsbegränsning. 
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6.3.1. Förkunskaper och förstudie 

Henrik har som nämnt ovan diskuterat utmaningen med olika förkunskaper hos olika 

deltagare och hur det påverkar nivån på kursen. Även Frida tänker mycket kring detta men 

är lugnare då utbildningen hon har hållit är färskvara och snabbt glöms bort om den ej 

används på länge. Mikael lyfter i sin tur utmaningen med att det är märkbart hur stor 

skillnad i förkunskaper som finns. 

Eeh, oftast så förutsätter dom att man kan lite programmering men de är inte så, det 

är inte direkt väldefinierat vad man ska kunna för de kan va ganska svårt att säga också 

då men. Eh, jag vet bara att som sagt en del kurser så har man ju märkt att vissa har 

ingen koll alls medan vissa kunde allt redan innan. 

- Mikael 

Mikael fortsätter även med hur lite bestämda förkunskapskrav efterföljs inför utbildningar 

samtidigt som han ser problem om det skulle efterföljas bättre, då gällande problematiken 

att få ihop önskat antal deltagare till utbildningarna istället. 

Likadant här så har vi haft lite svårt att få ihop rätt antal deltagare på kurserna så… så 

det tror jag att, att, att de skulle kunna följas upp bättre, men skulle de följas upp 

bättre, ah, då skulle ännu färre kurser bli av. 

- Mikael 

Första gången Frida höll i en utbildning skickade hon ett mail inför kursen till alla deltagare 

för att undersöka förväntningar och förkunskaper. En förstudie på detta sätt är något som 

Viola också nämner som ett hjälpmedel men där hon saknar bra verktyg. Vad en förstudie 

bör ge svar på och hur frågor ska formuleras brottas både Frida och Viola med. Henrik är 

också inne på detta spår med en utbildning han håller på att förbereda. Henrik är 

genomgående mån om att kursen ska vara givande för deltagare med olika förkunskaper 

vilket han tror en förstudie gör honom bättre förberedd på: 

Ah jag funderar på att skicka iväg ett mail till alla och låta dom liksom skriva lite om sig 

själva och vad dom har för förkunskaper, så jag vet ungefär innan var alla ligger. Om 

alla är CAD-Nisse så kanske jag lär, jag vet inte, skippar vissa av dom här riktigt basic 
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grejerna och kanske bara nämna dom i förbifarten istället för att jag ska fokusera på 

dom här byggklossarna, steg 1, steg 2. Kanske hoppa över några, ah vem vet. 

- Henrik 

Som ovan nämnts har bland annat Frida svårt för hur en förstudie borde formuleras. 

Utmaningen här är att formulera frågor eller problem som ger de svar som gynnar 

planeringen av utbildningen.   

Så absolut, det var väl inte dåligt att skicka iväg det för man fick ändå lite känsla för 

deltagarna innan, så det var väl ändå bra. Eh, sen exakt vilka frågor man ska ställa och 

vad man vill ha reda på, jag, jag vet inte. Det är det här med att formule.., ställa frågor 

så att man, (Skratt) man får svar på det man vill. 

- Frida 

Viola hävdar även att detta är svårt då deltagare sällan vet hur de ska svara. Frågan om 

vilken nivå du tror du ligger på är ganska intetsägande då det ofta är väldigt subjektivt hur 

olika människor ser på nivå i denna bemärkelse. 

Bara det att det här är så jävla svårt, en förstudie kan vara en övningsfil där du får 

svara på lite olika frågor angående [utbildningen] eller du får lösa en uppgift eller vad 

det nu är för nånting. Och beroende på vilket svar man får och hur dom har löst det så 

förstår man om dom ska gå eller inte. Ställer man frågan vad tror du är du en grund, 

medel eller avancerad användare? Så kommer dom ju bara chansa för dom vet ju inte 

vad det innebär. Och dom vet ju inte vad jag tror och tycker.. 

- Viola 

En generell förstudieenkät eller likande tror Viola inte är optimalt då det är stor variation 

mellan kurser och inriktningar. Därför önskar hon att mer betald tid under förberedelserna 

investeras för just förstudie. 

Och i den här förberedelsetiden så vore det schyst att se det som en investering att om 

man lägger på en timme eller så som läraren får ta för att göra en förstudie så är det 

nånting som [...] kan jag tänka mig så när kursen är klar så tillhör den här förstudien 

[FÖRETAGET] så att man sen kan använda det vidare och samla en kunskap om 

förstudier i sånna fall. Det skulle vara bra. 

- Viola 
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6.3.2. Tidsbegränsningar 

Rörande tidsbegränsningar kom det fram en del synpunkter. I första hand tar Kjell upp 

problematiken kring planering av förberedelsearbetet inför utbildningar, vilket är något som 

vi återkommer till i rutiner och kommunikation (se kap. 5.5.2). Här nämner Kjell hur svårt det 

var att sätta upp en planering, framförallt då det inte är någonting som krävs. 

Eh, jag tror vi skulle.. En sak är väl det här med att sätta upp planeringar och schemat 

för hur man ska gå tillväga liksom så som man.. Ah men det gör man om man gör ett 

exjobb till exempel då, och då krävs det också, då ska man välja in nån slags planering. 

Eh, det var nog den klurigaste delen egentligen. 

- Kjell 

Den kanske största utmaningen som lyfts av bland annat Frida och Jan är att hitta och ta tid 

för förberedelserna av utbildningar. Att anordna internutbildningar är trots allt något 

konsulterna gör utöver sitt dagliga arbete och uppdrag de redan arbetar med. Det gäller inte 

enbart att hinna formulera kursinnehållet utan som utbildare behöver du även vara väl 

bekant med det. August ser detta som ett stort problem då han har varit med om utbildare 

som inte varit tillräckligt belästa på sitt kursmaterial. 

Men där var det liksom att han har väl inte tid att sitta med, med kursmaterialet 

liksom. Och då, då blir det liksom lite fallande på det. 

- August 

Frida och Viola talar också om tidspressen under utbildningars gång, här då Viola nämner att 

hon ej hunnit med allt hon planerat. 

Ja.. det är ju alltid så att en minut är en minut och som vanligt hade jag då liksom 

många varianter, att jag hade förberett mig för kanske tio senarior men man hann bara 

med fem. 

- Viola 



Åsa Fredriksson  Kungliga Tekniska Högskolan 
Robin Odelius  Stockholms Universitet 
 
LT200X  2016-06-14 

Sida 42 av 70 
 

6.4. Uppföljning och efterarbete 

Detta tema syftar till att belysa de utmaningar och möjligheter som konsulterna har stött på 

när det gäller arbetet efter kurser. Resultaten som har lyfts här är indelade i uppföljning och 

reflektion, utvärdering och kunskapsuppföljning. 

6.4.1. Uppföljning och Reflektion 

Mikael, som diskuterade avsaknaden av förberedande material inför utbildningar, nämner 

även här att uppföljningsmaterial kan underlätta och framförallt användas för att påminna 

deltagarna om viktiga och svåra delar när kursinnehållet inte har använts på länge. 

Ah, kanske, precis som man kanske få nånting förberedande kanske man kan få 

nånting att ta med sig efteråt eller gör de här, eller fundera på de här. […] Så man 

kanske skulle kunna ha nå uppföljningsuppgifter eller nått prov efteråt, inte vet ja, nu 

kanske inte de flesta vill ha massa prov och grejer men. 

- Mikael 

Jan har tidigare jobbat heltid med utbildningar och från den tiden har han ett tips som han 

tycker fler borde ta efter, han har ett dokument i bakgrunden under utbildningen som 

deltagarna i efterhand får med sig. Detta dokument syftar till att tillsammans med 

deltagarna skriva upp extra viktiga eller extra svåra delar.  

Att man har en worddokument bakomliggandes, de syns inte, har ju min presentation 

eller programmet uppe, eller vad de är. […] Men så fort de är nått som de här är 

viktigt, då skriver jag ned det på de här dokumentet framför dom så att de vet att de 

här får ni utskrivet när ni går härifrån. [...] Eh, sen brukar jag också be dom att 

formulera till mig vad de är jag ska skriva i worddokumentet, dom har skrivit de här åt 

mig på nå vis. 

- Jan 

När det kommer till stöd efter kurs finns det redan idag många och konstruktiva idéer. Kjell 

talar om att skapa någon form av grupp för inbördes stöd av varandra medan Jan talar om 

att erbjuda personlig hjälp och stöd. Viola gjorde detta som Jan talar om i den utsträckningen 

att hon till och med skapade en ny e-post för support i efterhand. 
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Efteråt så skapade jag en epost, en ny brevlåda så att alla kunde, liksom som heter 

[utbildningen]support, så alla kunde skriva. Den där övningsfilen som dom fick den fick 

dom ju behålla. Och även om vi bara hann med sex till åtta flikar så hade dom 

fortfarande upp till 15 stycken att göra. 

- Viola 

En utmaning med stöd och hjälp i efterhand som Jan talar om är att det inte är lika naturligt 

som en frågestund eller liknande i slutet av kursen.  

Och sen så efter kursen, det är ju då man kommer tillbaka det är då man får liksom 

applicera det här man har lärt sig och då vill man ju höra av sig tillbaka men då är ju 

kursen slut liksom. Man får liksom höra av sig tillbaka men det blir inte lika naturligt 

som om man har den här frågestunden. 

- Jan 

Vikten ligger dock fortfarande i att deltagarna behöver reflektera själva innan en frågestund 

för att möjliggöra för de djupare frågorna och problemen de stött på. Om en kurs då är 

uppdelad, precis som August talar om, hinner deltagarna bearbeta och reflektera över 

innehållet och då ökar chanserna till en givande gemensam reflektion. 

Jag skulle vilja ha mycket mer, jag skulle vilja nästan alltid ha en kurs uppdelad i två 

delar och att man gör nånting och sen så kommer man tillbaka och fortsätter. Då har 

man oftast fått känna och klämma litegrann och sen får man komma tillbaka och då 

har man oftast lite mer frågor och man har liksom smält de här. 

- Jan 

6.4.2. Utvärdering 

Den utvärdering av utbildningar som generellt sker är den utvärderingsenkät som företaget 

skickar ut. Frida påvisar här att hon ej haft någon egen utvärdering någon av gångerna hon 

anordnat en utbildning. 

Eh, nej det har vi inte haft nu. Jag tror inte jag hade det förra gången heller, då är det 

ju [FÖRETAGET] som skickar ut en enkät, eh, och jag vet inte hur dom gör den här 

gången om dom gör det också. 

- Frida 
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Jan diskuterar vidare hur bra dessa utvärderingar egentligen är, då de ofta är mer riktade till 

att utvärdera den som höll i utbildningen mer än innehållet och huruvida deltagarna har lärt 

sig något nytt enligt honom, vilket han hellre vill ha svar på.   

Ja, men dom är bakvända tycker jag. För grejen är att dom utvärderar mig och, å, 

utvärderar dom mig så är det ju i princip, ja han va glad och trevlig. Vad är det för 

skitsnack. Asså vad är de, vad betyder de egentligen. 

- Jan 

Kjell påvisar precis som Frida avsaknaden av egen utvärdering, men här problematiserar han 

det ännu mer då han belyser hur svårt det är för en extern part att skapa en bra utvärdering 

utifrån kursmaterialet. 

Ehm, vi hade kunnat ha nån, eller jag vet inte det kanske kommer, jag vet inte, eh, nån 

sån här uppföljning. Hade kanske varit bra. Jag vet ju, vi skickade ju in vårt material i 

alla fall, vet inte vad dom kommer kunna göra med det för det är nog ganska 

förvirrande om man inte var där eller höll i kursen. Men det hade nog varit bra i alla 

fall, sett från [FÖRETAGET] att ha någon slags uppföljning av det hela. 

- Kjell 

6.4.3. Kunskapsuppföljning 

Under utbildningarnas gång är det inte mycket kunskapsuppföljning som sker. Mikael hävdar 

att det är väldigt enformigt och går oftast ut på att de laborativa delarna eller övningarna är 

det som avgör om deltagarna är redo för nästa avsnitt. I teorin låter detta som ett ypperligt 

sätt att undersöka den hittills inhämtade kunskapen hos deltagarna, men en stor utmaning 

återstår: det kommer alltid finnas deltagare som tar sig igenom dessa övningar utan att 

alltid förstå varför och vad som har utförts. 

Eh, jo men de är ju lite, lite allmänna frågor som ställs såklart för att se att, eh, men 

kanske inte jättemycket.. ja, nä jag tror nog inte att de, att, att de uppföljs så bra hur 

alla ligger till på kursen utan, eh, man ska ju göra dom hära labbdelarna då. Det är ju 

det som avgör när vi är färdiga och ska gå vidare på nästa del. Sen om det är bästa sätt 

njae, det vet jag inte. Har inte fått så många alternativ på det. 

- Mikael 
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Jan lyfter nästa problematik för de som håller i utbildningar. Att dela ut ett diplom med sitt 

eget namn på till deltagare som ej lärt sig det som förväntas tycker Jan är väldigt jobbigt. Jan 

hävdar att han på något sätt sätter sin egen stämpel på att denne personen kan något som 

den ej har bevisat. 

Och jag får ju panik när jag när jag känner att nån inte har den kunskapen. Det är ju 

inte jag, det är ju ganska intressant, men det ligger ju hos mig också men jag gillar inte 

att sätta mitt namn, jag har utbildat dig och så kan du ingenting. 

- Jan 

Istället för detta önskar Jan mer kunskapsuppföljning, då till exempel i form av kunskapsprov. 

Han tror att detta skulle kunna fungera för att både öka motivationen och som en tyngre 

merit i efterhand. Diplom är trots allt enbart bevis på deltagande medan kunskapsprov 

belyser kunskap.  

Men för mig så skulle det va en merit att jag när jag sen söker vidare, du jag gjorde en 

kurs och han tyckte jag va en kung på, en klippa i det här. Det kan man ju lägga upp på 

bordet och säga vilken jävel jag är, kolla här jag gjorde ett kunskapsprov. För ett diplom 

säger ju inte allting, det säger ju bara att du har gått och inget mer, det kan ju vem som 

helst ha. Man kan ju sova genom vilken kurs som helst. 

- Jan 

6.5. Rutiner, kommunikation och stöd 

Oklarheter med rutiner och kommunikation går att hitta i alla ovanstående teman, men här 

sammanfattar vi dessa mer konkret både som direkta utmaningar och konsulternas egna 

idéer för förbättringsmöjligheter. Underteman som är tydliga här är stöd och kontroll från 

företaget, oklarheter med rutiner och kommunikation samt flytt av kurs. 

6.5.1. Stöd och kontroll från företaget 

Det konsulterna idag upplever i form av stöd från företaget gäller främst det administrativa 

arbetet. Det är företaget som ser till att marknadsföra utbildningar och se till att mat och 

lokal finns. Enligt både Frida och Viola önskas mer stöd rörande arbetet runt omkring som till 

exempel att se till att projektorer fungerar, korrekta möbler finns och dylikt. 
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Ehm, men asså fr, från [FÖRETAGET]s värld så har man väl inte fått, alltså egentligen 

inte så mycket, så mycket alls. Det är kanske det här administrativa då, för det känns 

som att det, och det ska inte vi sköta kanske heller, […] men man fick ändå fixa ganska 

mycket själv såhär okej vart ska vi hålla den nånstans, eh, funkar projektorn, vad är det 

mer som man behöver ha koll på såhär. Eh, allting runt omkring det har varit mycket 

såhär okej, kanske vi behöver lampor, vi behöver, funkar dom här borden, ehm, är det 

nått annat som fattas för att man ska kunna ha kursen? Så det är väldigt mycket som 

har legat på, på en själv. 

- Frida 

Kjell tar även upp skillnaden i stöd från företaget beroende på om konsulten har hållit i 

någon utbildning innan eller ej: 

Frida visste en del sen förra kursen, jag vet inte om, hur mycket hjälp Frida hade haft 

den gången. Det märktes att hon hade mer kontakt då. Men nu antogs det att Frida 

hade gjort det där en gång i alla fall så vi hade lite koll.  

- Kjell 

Precis som Frida och Viola önskar mer stöd gällande kringarbetet utvecklar Viola det här till 

en önskan om kontaktperson, någon som i hennes ord kan "kratta för en". I båda 

nedanstående citat talar Viola om detta och vilken positiv effekt det skulle ge för utbildaren, 

framförallt i avseende på tid. 

Kanske att man har en kontaktperson som, ehm, som ser till att, att det funkar på plats 

när man kommer. Det, liksom koppla in och se till att projektorn funkar, att alla grejer 

är framlagda och sådär. Eh, och att man kan skicka nånting för utskrift lite innan som är 

printat och ligger på bordet när man kommer. För det är så, det är så tajt med tid. 

- Viola 

Viola bygger vidare på detta genom att föreslå att ett nätverk eller liknande av konsulter som 

har anordnat utbildningar finns till hands för att stödja de som anordnar en utbildning för 

första gången. Även en rutinlista eller mall efterfrågas för att förtydliga rutiner och hjälpa till 

med planering. 

Men skulle jag vara en ny person som aldrig har pratat inför människor då kanske jag 

hade velat prata med någon lite innan, kanske haft.. Dom hade kanske sagt att du kan 
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ringa Viola och fråga litegranna, eh, och att det finns en rutinlista för gör det här först 

nu, gör det här sen och det här hjälper dig med och bara du skickar det här så kan vi 

printa det och om du har, berättar vilken dator du har så kan vi kratta mycket för att 

man ska känna att det enda jag behöver göra det är att komma med min expertis. 

- Viola 

Precis som Frida och Viola är inne på att mer stöd från företaget önskas har Frida här även 

utvecklat den tanken lite mer. Utöver stöd vill hon gärna ha mer koll och kontroll från 

företaget, att de bland annat kollar igenom kursmaterialet en viss tid innan. Detta för att 

säkerställa för en själv som utbildare men även för deltagarna att kurserna håller en viss 

lägsta nivå. 

Naej, jag vet inte.. Hjälpmedel, eh.. Nej det kanske skulle vart då som jag sa tidigare, 

inte riktigt hjälpmedel då men det här att [FÖRETAGET] kanske har lite såhär, inte 

hårdare koll men att dom såhär att man från [FÖRETAGET]s sida skulle ha nått såhär, 

nått lite såhär tidsschema för att, ehm, [...] och att man kanske har typ innan typ såhär 

att ah så här många veckor innan kursen skulle vi vilja typ bara se att ni har material 

och bara checka igenom det så att det känns såhär bra liksom. 

- Frida 

Kjell funderar också kring detta med mer stöd och kontroll från företaget men han ser 

problem med detta rent tidsmässigt, vilket leder honom in på nästa tanke om en mall eller 

liknande som företaget kan dela ut till alla som är intresserade av att hålla i utbildningar. 

Eller att man träffade, alla har ju brist med tid men liksom att man träffar nån och har 

lite avstämningar eller får en mall som man ska följa. 

- Kjell 

Att ha någon att diskutera och bolla idéer med lyfter Henrik som något väldigt viktigt. Här 

visas hans avsaknad av någon att bolla med då mycket av hans idéer kom fram under 

intervjun med oss. 

Det här är faktiskt ganska bra för jag benar ut ganska mycket idéer här när jag sitter 

och pratar med er också. 

- Henrik 
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6.5.2. Rutiner och kommunikation 

När det kommer till rutiner har företaget som tidigare beskrivits en hel del beslutade rutiner 

och bestämmelser. Hur väl dessa rutiner efterföljs och kommuniceras ut till konsulterna är 

däremot oklart.  

Hur initiering av kurs går till och hur en konsult som är intresserad av att anordna en 

utbildning ska gå till väga är dock något som det saknas information om. I Kjells fall lyftes 

detta redan vid anställning, men han likväl som Frida hävdar att det finns oklara rutiner om 

ens några kopplat till detta. 

Jag vet inte hur så här initiering av och sånna här kurser går till. Det finns ju andra som 

håller i kurser, jag vet inte vad dom har sagt om hur dom fick för sig att hålla i en kurs. 

- Kjell 

Precis som Frida nämner hur vissa saker inte känns särskilt uppstyrt tänker hon även på hur 

rutiner kring kommunikation mot deltagare kan förbättras. Till exempel var det många 

deltagare som uteblev vid andra kurstillfället under en utbildning, vilket hon tror skulle 

stävjas av bättre kommunikation. 

Så det blev, jag kan känna att det kanske var grejer som man bara kom på att shit det 

här kanske man skulle ha tänkt på, vi kanske skulle ha skickat ut ett mail och sagt 

såhär, påmint om att det var en tisdag veckan efter, det var inte två onsdagar 

- Frida 

Som nämnts ovan finns det tydliga rutiner angående utvärderingsarbetet efter utbildningar. 

Dock är det något som Viola inte känner uppfylls då hon ej fått ta del av resultatet av 

utvärderingen vid minst ett tillfälle. 

Det vet jag inte. Jag fick ju inte den. Eh, men jag tror att dom pratade om att dom 

skulle skicka ut det men jag vet inte om dom gjorde det och jag vet inte vilket resultat 

det blev av det. 

- Viola 

Marknadsföring av kurser och kommunikation till potentiella deltagare är något Kjell har 

svårt med. I dagsläget läggs alla internutbildningar upp på företagets intranät, vilket Kjell är 
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ett exempel på, hur många potentiella deltagare som missar dessa på grund av avsaknaden 

av marknadsföring. 

Ah, men det är intressant i alla fall, utbildningarna man, jag ska hålla ett mer öga på 

dom. Jag tror man missar en del, man måste surfa in på intranätet oftare. 

- Kjell 

Nästa kommunikationsmiss som visat sig är hur missinformerade vissa konsulter är gällande 

rutiner, skyldigheter och rättigheter kring internutbildningar. August, som tidigare pratat om 

ekonomisk vinning som en motivationsfaktor, påtalar här att konsulter inte får någon 

ekonomisk kompensation alls för att planera och hålla i utbildningar. Detta är direkt en miss i 

kommunikationen då detta inte stämmer enligt dokument som finns tillgängligt på företaget 

angående internutbildningar. 

Eh, och likadant som om jag ska sitta med en kurs och skissa då, då gör jag det min 

egen tid. Om man hade kunnat fakturera den mot, det behöver liksom inte vara en stor 

ersättning men det skulle kunna vara något annat än noll. Då tror jag att många fler 

hade liksom tagit tummen ur och liksom hittat på nått, nått bra liksom. 

- August 

Flytt av kursdatum 

Ett särskilt problem som dykt upp är när en kurs blev flyttad i tiden, inte bara en gång utan 

två gånger. Veckan innan kursen väl blev av blev den inställd under några timmar innan 

beslutet kom att kursen skulle bli av.  

Utmaningarna med flytt av kursdatum är många och går att koppla till flera olika teman, 

dock fokuserar vi på rutiner och kommunikation. Oviljan att investera tid i att förbereda 

utbildningen blir direkt synbar, vilket är en av många anledningar till att rutiner kring flytt av 

kurs borde förtydligas. 

Och sen började vi ju, och nästa steg då hade datumet redan börjat flyttats liksom och 

då vet jag att vi hade varit inne i nån fas av, eh, vänta och sitt still i båten liksom. 

Kommer det hända över huvud taget det här? 

- Kjell 
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Frida trycker här ännu mer på att tydligare och tidigare rutiner efterfrågas. Rutiner och 

riktlinjer för hur förflyttning och inställning av kurs går till tror hon skulle förhindra hur 

stressigt och tafatt det blev i detta fall. 

... kanske lite tidigare riktlinjer så att det inte blir så att kursen flyttas massa gånger, 

eh, utan att man ganska tidigt kan säga att okej nu har vi inte så många an.., deltagare 

så nu, nu struntar vi i det och då kanske man har nått upplägg att om det inte blir nån 

kurs nu då lägger vi den såhär, då flyttar vi den alltid sex månader framåt eller att… 

- Frida 

6.6. Sammanfattning av resultat 

Då resultatet av denna studie är omfattande kommer här en sammanfattning för de olika 

teman nämnda ovan.  

När det kommer till motivation att anordna en utbildning är det inre och yttre faktorer som 

spelar in, både positiva och negativa. De yttre positiva faktorerna är den personliga 

utvecklingen för utbildaren samt företagets utveckling i stort. De negativa yttre faktorerna är 

tidsbrist för planerande och utförande samt även att känslan att den kunskapen som besitts 

inte kommer att räcka till för att kunna anordna en utbildning.  De inre faktorerna har 

liknande struktur som de yttre men här är det mer fokus på utbildarens intresse för att 

undervisa som de positiva faktorerna samt att det är givande att utmana sig själv. De 

negativa inre faktorerna är en känsla av bristande kompetens eller att individen inte är redo 

för åtagandet av att leda en utbildning. Vad som motiverar anställda att gå på utbildningar 

undersöktes och responsen blev att det är personligt intresse och utvecklingen till att bli en 

bättre konsult. Dock finns det även negativa argument för att delta i utbildningar, dessa är 

bland annat att om det är få deltagare som dyker upp tappar deltagaren själv motivationen 

att vara aktiv under utbildningen.  

Pedagogik och didaktik handlar mest om de pedagogiska och didaktiska val utbildaren är 

tvungen att göra. De huvudsakliga valen handlar om vilken nivå som lämpar sig samt hur den 

röda tråden bibehålls på bästa sätt. När det kommer till det didaktiska upplägget använder 

utbildarna sig oftast av det vanliga, men enformiga, upplägget med teori följt av övningar för 

deltagarna att utföra. Fortsatt är det även många som ser svårigheter över tanken att få 
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frågor som de inte vet svaret på under kursens gång. Det lyftes även att det är viktigt att inse 

att alla inte är perfekta. 

Det finns många sätt att ta sig an förberedelsearbetet. De största faktorerna som spelar in 

här är förkunskaper och tidsbegränsningar. De anställda som väljer att delta på en kurs har 

olika förkunskaper och det är då svårt för utbildare att veta vilken nivå som lämpar sig. 

Förslag för att underlätta detta var en förstudie som kunde innehålla ett kunskapsprov eller 

bara några frågor till deltagarna till exempel om vad de förväntar sig av kursen. Ett annat 

alternativ är att skicka ut förberedande material för att ge deltagarna en möjlighet att ligga 

på liknande nivå vid kursstart. För att kunna genomföra allt detta behövs tid, denna tid 

kanske inte alltid finns att tillgå och det är en av utmaningarna som finns och är 

genomgående i alla teman.  

Efter en utbildning är genomförd återstår uppföljning och efterarbete. Under själva 

utbildningen läggs viss tid på reflektion, till exempel ett dokument som skrivs under 

utbildningens gång på svåra och viktiga begrepp att ta med sig från utbildningen. Efter 

utbildningen lyftes en idé om en grupp för hjälp och stöd som kan kontaktas. När väl kursen 

är avslutad skickar företaget ut en enkät till deltagarna att fylla i om kursen. Utvärderingarna 

handlar mest om vad de tyckte om utbildaren och det utbildaren egentligen är intresserad 

att veta något om är vad deltagarna tyckte om själva innehållet samt om de lärde sig något, 

dessa utvärderingar tycks vara lite bakvända. Kunskapsuppföljningen efter kursen är lite 

lidande då utbildaren inte riktigt vet om deltagarna lärt sig något under kursen. Vissa av 

utbildarna inne på att genomföra någon form av kunskapsprov för att deltagarna ska få ut 

något relevant av kurserna och för att säkerställa att deltagarna lärt sig innehållet i kursen.  

Rutiner, kommunikation och stöd är relevant för att allting gällande internutbildningar ska 

fungera ordentligt. Många av de utbildare som vi intervjuade kände att de behöver mer stöd 

från företaget än de får i dagsläget. Det skulle finnas till exempel en kontaktperson att prata 

med om stöd eller hjälp behövdes. Ett alternativ som framkom var att skapa ett slags nätverk 

av konsulter som tidigare hållit i utbildningar som kan kontaktas om det behövs ytterligare 

hjälp med något samt att det vore uppskattat med en form av mall på hur utbildare ska gå 

tillväga när de ska hålla i en utbildning. När en konsult ska hålla i en kurs för första gången 
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behövs någon form av initiering på hur den ska gå tillväga samt att ge konsulten information 

hur rutinerna verkligen ser ut. Detta verkar vara något som saknas till viss del på företaget. 

Det verkar även vara oklara rutiner gällande hur flytt av kursdatum går till och det gör 

utbildarna vid denna kurs stressade och oklara om kursen blir av eller inte.   
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7. Diskussion 

Här diskuteras resultaten i relation till de teoretiska perspektiven med syftet att belysa 

utmaningar och möjligheter. 

7.1. Varför väljer vissa konsulter att anordna eller delta i internutbildningar? 

Motivation är något som driver människan framåt, dess vilja att utföra förändring och 

utveckling. För att kunna uppnå denna förändring och utveckling krävs det att det finns 

någon ståndpunkt att utgå ifrån. Utifrån denna genomförda studie kan vi se att det finns 

både inre och yttre faktorer som påverkar konsulternas vilja att genomföra och delta på 

internutbildningar samt att de kan delas upp ytterligare i positiva och negativ faktorer. Det 

är viktigt att bibehålla balansen mellan den yttre och inre motivationen menar Ahl (2004) 

men även veta vad som påverkar dessa.  

De positiva yttre faktorerna som konsulterna lyfter går att koppla till den ekonomiska 

människan, den lärande människan samt den prestationsinriktade människan (Ahl, 2004). 

Det kan förklaras med att ekonomisk vinning är något som ofta lockar, att generera mer 

pengar till både sig själv och till företaget. När det genereras mer pengar till företaget är 

utveckling och förändring lättare att uppnå. Däremot om pengar är en motivation till att 

utföra vissa handlingar är det inte alltid den enda anledningen till handling utan kan fungera 

mer som en givande bonus. En annan anledning till motivation som framkom i studien är 

egen personlig utveckling, att samla på sig mer erfarenheter och kunna ta större och mer 

givande uppdrag som konsult, att bli mer eftertraktad på marknaden och utvecklas 

tillsammans med företaget.  

Den inre positiva motivationen som studien visar kan kopplas till den sociala människan och 

den prestationsinriktade människan (Ahl, 2004). En stor motivation för att hålla i 

utbildningar är egenintresset samt att flera anser att det är roligt. Intresset hos konsulterna 

är en drivande faktor till att vilja hålla i utbildningar. Konsulterna hävdar även att det är ett 

sätt att utmana sig själv och bevisa att de har kunskapen för att undervisa. Den inre 

motivationen är central då det är den inre motivationen som ger människan en känsla av 
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trygghet och stabilitet som i sin tur leder till att vi mår bra (Ahl, 2004). Om vi mår bra och är 

trygga i det vi gör kommer troligtvis intresset för kompetensutvecklingen att öka.  

När det kommer till att inte känna att det är ens uppgift att anordna internutbildningar, 

vilket framkom i studien, är det förmodligen för att både den inre och yttre motivationen är 

för låg för att utföra uppgiften. Den ekonomiska ersättningen som ges för att hålla i en 

utbildning är inte tillräcklig som yttre motivation och det personliga intresset är inte 

tillräckligt etablerat för att känna sig säker för att utbilda.  

Sammanfattningsvis kan vi se att inre motivation har mer fokus på ens egna känslor, att 

kunna själv. Det är även viktigt med kontroll och att veta vad som ska göras, men även att 

det är en prestation och utmaning som övervinns. Detta stämmer väl överens med vad vi 

delvis kommit fram till i denna studie: den inre motivationen är avgörande för att det ska bli 

en bra utbildning. Även de yttre faktorerna har en stor roll då den yttre motivationen kan 

övergå till inre motivation då möjligheterna infinner sig. Anttila (2005) talar vidare om 

kompetensförsörjning som en viktig del i de anställdas utveckling tillsammans med 

företagets framgång, vilket här hör samman med vad konsultera säger om de inre positiva 

motivationsfaktorerna. 

En ytterligare faktor som bidrar till motivationen är kopplat till deltagande i 

internutbildningar har att göra med marknadsföringen av kurserna. Marknadsföringen av en 

kurs görs endast på företagets intranät, vilket konsulterna påpekar att det inte alltid finns tid 

till att gå in på intranätet och se vilka utbildningar som erbjuds för tillfället. För att kunna 

locka till sig deltagare till utbildningarna krävs det att anställda motiveras till att vilja närvara 

på utbildningarna. Detta ger oss att det gäller att ta vara på den yttre och inre motivationen 

som finns hos de anställda, vilket är svårt om de potentiella deltagarna inte vet kursutbudet 

och vad som finns tillgängligt.  

7.2. Hur upplever konsulterna arbetet med planering och förberedelse av 

internutbildningar? 

Pedagogiska och didaktiska val som utbildare på företaget stöter på under 

förberedelsearbetet är näst intill oräkneliga. Något som ses som en av de större 



Åsa Fredriksson  Kungliga Tekniska Högskolan 
Robin Odelius  Stockholms Universitet 
 
LT200X  2016-06-14 

Sida 55 av 70 
 

utmaningarna enligt konsulterna är val av nivå, startpunkt och djup på utbildningen. Detta 

påverkas av deltagarnas mentala scheman som Illeris (2015) talar om, vilka förkunskaper och 

förutsättning som finns. Är det en grundläggande kurs om något helt nytt område och 

kumulativ kunskap ligger i fokus måste nivån motsvara detta och ligga väldigt lågt. 

Problemet i konsultbranschen är dock att nästan ingen utbildning bygger på kumulativ 

kunskap då en någorlunda baskunskap oftast, om inte alltid, finns (Illeris, 2015). Detta leder 

till mer vikt vid assimilation eller högre läroprocesser, vilket är svårare att avgöra lämplig 

nivå för. Framförallt assimilativt lärande förutsätter att lärandet tar vid där förkunskaperna 

slutar. 

En utmaning som bygger vidare på svårigheten med val av nivå är deltagarnas förkunskaper. 

Flera konsulter som har anordnat internutbildningar lyfter utmaningen med att mäta och 

möta deltagarnas förkunskaper och förväntningar. Denna problematik är något som 

konsulterna efterfrågar metoder och hjälp kring hur det kan göras på ett effektivt sätt. Att 

mäta förkunskaper enbart genom att fråga deltagarna ger inte tillräckligt mycket information 

hävdar flera konsulter, då med anledningen att det är svårt för deltagarna att objektivt 

bedöma sig själva. 3-2-1-metoden (Lena Geijer, personlig kommunikation, 9 mars 2016) 

bygger på denna problematik och fångar upp ett bredare spektrum av deltagarnas 

förkunskaper. Utbildare som har inblick i deltagarnas självbedömning kan enklare skapa god 

kontakt och styra nivån av innehållet för att passa såväl deltagarnas förkunskaper som deras 

syn på sin egen kunskap. Detta lyfter vikten vid att be deltagarna bedöma sig själva men 

förstärker samtidigt att det enbart är en del av arbetet med att mäta förkunskaper. 

Flera konsulter i studien lyfter att deltagarnas förkunskaper näst intill aldrig ligger på en 

gemensam nivå, vilket är nämnt ovan som en stor del i valet av nivå på utbildningen. En 

konsult lyfter möjligheten till förberedande material, ett alternativ för att möjliggöra för 

deltagare att komma till utbildningen med liknande förkunskaper. Detta gynnar främst de 

med visuell inlärningsstil, men alla har nytta av det (Hård af Segerstad et. al., 2007). 

En rädsla som framkommit i studien är att om förkunskapskrav införs och efterlevs kommer 

färre utbildningar bli av på grund av få deltagare. Detta tror inte vi är avgörande, 

utbildningar kan med fördel delas in i grundläggande och avancerad nivå. Nästa steg att gå 
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är snarare att tillåta färre deltagare på en kurs. Finns även en rädsla för att höja nivån på 

kurser, vilket förkunskapskrav kan göra, på grund av antalet deltagare på utbildningarna är i 

direkt strid mot utvecklingsarbete och kvalitetssäkring. 

Ett annat val som utbildare måste göra och som framkom i studien rör 

innehållsorganiseringen. Precis som flera intervjupersoner lyfte betonas kunskapen som 

berör hur något utförs mer än varför på många utbildningar. Detta betyder i slutändan att 

många utbildningar är mer eller mindre ämnesbaserade och låsta till det specifika ämnet i en 

viss utsträckning. Detta ämnesbaserade synsätt hävdar Hård af Segerstad, Klasson och 

Tebelius (1996) ger sämre resultat kopplat till användbarhet i verklighetsbaserade 

situationer. Motsatsen är problembaserad innehållsorganisering som istället leder till lägre 

detaljnivå men högre användbarhet och verklighetsförankring. Om utbildningarna blir mer 

verklighetsförankrade, utgår från verkliga problem och är kopplade till större områden än 

det egna ämnet eller programmet ökar förståelsen, vilket möjliggör ackommodativa eller 

transformativa processer i högre utsträckning (Illeris, 2015). Att svara på frågan varför kräver 

också mer deltagarinteraktion och samspel då naturliga diskussioner uppstår. Denna ökade 

aktivitet enligt Illeris (2015) ger även en ökad förståelse och skulle, om det används i 

internutbildningarna, ge deltagarna en större möjlighet att använda sin nyförvärvade 

kunskap i nya situationer. Svaret på frågan hur ska naturligtvis inte glömmas bort helt då den 

utgör grunden i den nya kunskapen, svaret på frågan varför ämnar lyfta denna grundkunskap 

och möjliggöra anpassning till ännu obekanta situationer.  

Att olika människor lär sig bäst på olika sätt och genom olika metoder lyfter flera konsulter i 

studien. En nackdel med dagens internutbildningar på företaget som uppkom i studien är att 

många konsulter som håller i utbildningar utgår från hur de själva lärde sig eller hur de själva 

lär sig bäst. Denna metod ska dock inte förkastas, eftersom bristande pedagogisk och 

didaktisk kunskap behöver bemötas. Insikten att deltagare lär sig olika är här viktig för att 

uppnå god kompetensförsörjning (Hård af Segerstad et.al., 1996). Studien lyfter att många 

utbildningar har liknande struktur och upplägg, vilket direkt strider mot de nämnda 

lärstilarna av Hård af Segerstad, Klasson och Tebelius (1996). Dagens vanligaste upplägg 

främjar främst de deltagarna som lär sig auditivt och visuellt då den låga aktiviteten och 
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interaktionen hämmar den kinestetiska lärstilen. Detta vägs samman med Illeris (2015) 

interaktions- och samspelsteorier, då de talar för ökad interaktion vilket i sin tur gynnar den 

kinestetiska lärstilen. 

Genom hela studien framkommer tidsutmaningar inom de flesta teman. Konsulterna lyfter 

att tid alltid är svårt att hitta och ta till utbildningsarbetet då det sker utöver det dagliga 

arbetet. Här efterfrågar flera konsulter i studien hjälp och stöd för planeringsarbetet, till 

exempel genom en mall eller ett färdigt tidsschema. Även gällande en eventuell förstudie 

kommer denna utmaning in, där nämner en av konsulterna vi intervjuade möjligheten att 

införa extra betald förberedelsetid som är öronmärkt för en förstudie. Detta frigör inte tid 

automatiskt men det ger en ökad motivation att investera extra tid som i sin tur kan höja 

kvaliteten på utbildningen. Många av utmaningarna rörande tid går att koppla till bristande 

planering. Eriksson och Lilliesköld (2012, s.13) uttrycker vikten vid god planering: ”Om du 

misslyckas med att planera, planerar du att misslyckas”. Utan eller bristfällig planering ökar 

risken för misslyckat eller sämre resultat. Det går inte att få fram mer tid eller frigöra tid från 

konsulternas vardagliga arbete, men med god planering kan tiden utnyttjas mer effektivt och 

förberedelsearbetet inför en utbildning kan lättare spridas ut. Detta sätt att se på 

internutbildningar som mindre projekt med planering och avstämningar ökar möjligheten 

för, utöver tidseffektivitet, god kommunikation och underlättar stöd när det behövs 

(Eriksson & Lilliesköld, 2012). 

Att hitta och ta till sig pedagogisk hjälp via egna efterforskningar är en möjlighet som finns 

idag, men studien visar att detta är en stor utmaning. Det tar mycket tid och energi att söka 

och hitta pedagogisk hjälp via internet men även utmaningen i att förstå pedagogiska termer 

och teorier uppstår. Många artiklar består enbart av teorier snarare än generella hjälpmedel 

eller metoder. 

7.3. Hur upplever konsulterna internutbildningar under pågående utbildning? 

En utbildares tekniska kompetens i relation till dess sociala kompetens är vida diskuterat, 

inte enbart i förhållande till att hålla i utbildningar. Detta är något som återkom i alla 

studiens intervjuer, där majoriteten av konsulterna hävdar att den sociala kompetensen och 

pedagogisk kunskap är viktigare än teknisk kunskap på detaljnivå. Människans sociala 
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kompetens blir idag allt viktigare och samhället visar att ren kunskap blir mer och mer 

otillräcklig (Abrahamsson et al., 2011). I förhållande till att hålla i utbildning gestaltar detta 

sig som att den tekniska kunskapen och kompetensen att svara på alla frågor som dyker upp 

under en utbildning inte längre ligger i fokus. Självklart är den tekniska kunskapen viktig, 

men den sociala och pedagogiska kompetensen överglänser detta och det är idag accepterat 

att inte kunna svaret på en fråga. En viktig aspekt här för relationen utbildare-deltagare är 

att visa ödmjukhet och erkänna att du inte kan svaret, men kan ta reda på det. Något så 

enkelt som att säga "nej du där är jag faktiskt osäker... Jag återkommer efter pausen" ökar 

både förtroendet för dig som utbildare och höjer i slutändan kvalitén på utbildningen då inga 

påhittade svar kommer fram. Det som är viktigt att veta är dock att en del deltagare 

fortfarande föredrar en tekniskt kunnig utbildare som kan svaren på alla frågor. 

Flera konsulter lyfter utmaningen i lärandet om den röda tråden i en utbildning tappas. Som 

tidigare nämnt är frågan varför i en utbildning innehållsorganisering en viktig del för att 

koppla kunskapen till verkligheten och reella problem, vilket här även kan vara en stor hjälp 

för att bibehålla den röda tråden. Detta påverkar i sin tur deltagarnas motivation eftersom 

de är måna om att få ut något av utbildningen och lätt tappar intresset om de inte hänger 

med. 

Kunskapsuppföljningen på företaget sker näst intill uteslutande under pågående utbildning 

påtalar konsulterna. Deltagarna utför vissa laborationsdelar som i sin tur används som ett 

mått på hur mycket kunskap deltagarna har tillägnat sig. Detta är ett bevis på hur frågan hur 

betonas och att undervisningen oftast är assimilativ. Mer diskussioner och samspel öppnar 

upp dörrarna för det ackommodativa och transformativa, som i slutändan påverkar inlärning 

positivt. Illeris (2015) aktiveringsteorier påvisar detta eftersom rena laborationsdelar och 

"följa-John" aktiviteter inte når upp till de högre graderna av aktivitet hos deltagarna. 

Samtidigt finns det inga belägg gällande hur mycket en deltagare har lärt sig genom enbart 

dessa laborationsdelar som underlag. 

Många av konsulterna inser själva vikten av reflektion och att deltagarna behöver smälta den 

nya kunskapen. Trots detta ges det lite tid och utrymme för det under utbildningen; 

tidspressen under utbildningarna tar över. Ett naturligt inslag i dagens internutbildningar är 
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dock en frågestund ämnad till förtydligande av svåra moment. Det lyfts även att för en sådan 

frågestund ska ge maximal utdelning krävs att deltagarna hinner smälta och reflektera över 

kursmaterialet och landa i sina nya eller utökade mentala scheman. Detta arbetas med idag 

genom att flera konsulter lämnar ut sina kontaktuppgifter och erbjuder stöd efter en 

avslutad kurs, men det ter sig inte lika naturligt för deltagare att höra av sig med frågor och 

funderingar i efterhand som under pågående utbildning. Så kallade bikupor under 

utbildningen motarbetar detta och förståelse och reflektion kan på ett effektivt sätt 

underlättas. Denna metod ger snabba effektiva diskussioner och reflektioner i mindre 

grupper som sedan gynnar alla deltagare. 

När det kommer till uppföljning och reflektion har som diskuterat många olika utmaningar 

belysts i studien. Precis som konsulter hävdar att förberedande material kan skapa liknande 

förkunskaper hos deltagare har studien visat på en efterfrågan av uppföljningsmaterial. 

Genom att dela ut till exempel uppföljningsmaterial som kursdeltagarna kan gå tillbaka till 

för att fördjupa sina kunskaper efter kursen, bidrar till att lärandet inte bara sker under 

kursen, vilket ligger i linje med idén om det livslånga lärandet och motverkar glömska (Illeris, 

2015) och det som didaktiken påtalar: att det inte enbart handlar om vad och hur som lärs ut 

utan även när (Larsson, 2013). Även definitionen av lärande talar om glömska, vilket är 

viktigt att motarbeta (Illeris, 2015). Precis som en konsult har många idéer gällande att 

använda olika medier och inlärningsstilar förstärks idén med uppföljningsmaterial med 

teorin att alla lär olika. Uppföljningsmaterial är en av många möjligheter för att fånga upp de 

deltagare som har en visuell inlärningsstil. Vikten av att tillfredsställa många olika 

inlärningsstilar kan inte tryckas tillräckligt hårt på. Det är långt ifrån bara inlärningsstilar som 

spelar in här, vikten vid reflektion samt ökad möjlighet och tillgänglighet för 

samspelsprocessens verksamhet vilket i sin tur leder till en ökad möjlighet för lärande då 

ackommodation och transformation underlättas.  

En konsult har utvecklat idén med uppföljningsmaterial och belyser utbildningens svårare 

delar, sett från deltagarnas perspektiv. Denna idé har för konsulten landat i ett tomt 

dokument som ligger i bakgrunden under hela utbildningen och lyfts fram vid svåra eller 

komplicerade delar, vilket deltagarna får konkretisera och formulera som sedan skrivs ner i 
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detta dokument. Utbildaren utvecklar sedan detta dokument med bilder och detaljer för att 

sedan skicka ut det till alla deltagare. Detta dokument blir då uppföljningsmaterial på de 

delar som deltagarna känner behövs. 

7.4. Vilka utmaningar och möjligheter upplever konsulterna gällande stöd, rutiner 

och kvalitetsarbetet av internutbildningar? 

En stor möjlighet många konsulter har lyft är stöd i förberedelsearbetet. Flera konsulter 

trycker på avsaknaden av stöd från företaget samtidigt som de lovordar givande diskussioner 

med kollegor och vänner, dock har inte alla någon att diskutera och bolla idéer med. Det har 

även framkommit i studien att olika mycket stöd har getts till olika konsulter, beroende på 

om de har hållit i en utbildning förut eller inte. En intervjuad konsult önskar en möjlighet att 

ta detta stöd till nästa nivå, genom att föreslå att en kontaktperson utses till utbildaren. 

Denna kontaktperson är lämpligen någon med mer erfarenhet inom utbildningar, och i bästa 

fall pedagogik, som kan hjälpa med allt från att bolla idéer till att hjälpa till med diverse saker 

på plats då alla konsulter som håller i utbildningar inte sitter på kontoret. En annan konsult 

fortsätter med en önskan om att ett nätverk eller en lista med erfarna konsulter 

sammanställs och finns tillgänglig, då med intentionen att konsulter som ska hålla i en 

utbildning kan kontakta dessa mer erfarna kollegor för stöd och idéutbyte. Anttila (2005) 

hävdar att det är ledningens ansvar att tillgodose konsulterna med det stöd och 

förutsättningar som krävs för effektivt arbete med kompetensförsörjning, vilket inte alltid 

sker enligt studien. Att konsulterna diskuterar med kollegor och vänner lyfter kvaliteten 

vilket företaget har en skyldighet att underlätta enligt Anttila (2005). Precis som en av de 

intervjuade konsulterna nämner, det är i diskussion med andra ens tankar och idéer 

utvecklas. På samma sätt är det viktigt med stöd rörande det administrativa arbetet. En 

kontaktperson eller ytterligare hjälp på plats sker ofta per automatik då externa aktörer 

kommer och håller i utbildningar. En person som hjälper till med projektor, ställa iordning 

lokal, förbereda material eller dylikt ofta finns till hands. Att ha någon som på detta sätt 

"krattar" för en underlättar arbetet och lättar stressen som lätt uppstår inför att prata inför 

folk. Här är det även viktigt med god kommunikation, då hur mycket stöd och i vilken form 

som behövs är individuellt. 
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Som nämnt ovan önskar flera konsulter mer stöd från företaget, men även kontroll från 

företaget efterfrågas. Flera konsulter saknar en kontrollinstans eftersom de är mån om att 

utbildningen ska bli så bra som möjligt. Om en kontroll av kursmaterialet, i första hand, sker 

agerar denna kontroll som ett godkännande av företaget och misstag eller liknande kan 

upptäckas i tid och kan leda till en högre kvalité. Dessa avstämningar och kontroller ökar 

även möjligheten och gör det mer intuitivt för konsulterna att ha och följa en planering. 

Vid avslutandet av en kurs görs i dagsläget en utvärdering som skickas ut till alla deltagarna 

och svaren på denna utvärdering ska enligt företagets rutiner skickas till utbildaren, dock har 

detta missats enligt våra resultat. Utbildaren får då ingen feedback på hur utbildningen 

uppfattades och kan då inte göra en utvärdering själv för att kunna förbättra om den ska 

hållas fler gånger. Detta tyder på, enligt Heldt-Cassel och Palestro (2004), att vikten ligger vid 

kontrollsyftet av utvärderingar, vilket drar fokus bort från utvecklingssyftet och 

kvalitetsarbetet. Sjöberg och Wictor (2004) trycker på att nyttan med kursvärderingar och 

utvärdering bygger på löpande reflektion och diskussion, vilket är svårt om utvärderingen 

inte delges den utbildaren som anordnat utbildningen.  

Idag har företaget en utvärderingsmall de använder efter varje internutbildning. Studien 

visar utmaningen med denna mall då konsulter lyfter svårigheten att skapa en utvärdering 

utan att ha deltagit eller anordnat utbildningen i fråga. En annan konsult hävdar även att 

denna utvärdering är bakvänd och utvärderar utbildaren mer än lärandemiljön och 

lärandesituationen, vilket talar mot ett lärandeperspektiv (Heldt-Cassel & Palestro, 2004) 

och hämmar utvecklingsmöjligheterna. Hård af Segerstad, Klasson och Tebelius (1996) 

kopplar även detta till de inför utbildningen bestämda målen, som bör vara utvärderingens 

grund. Har tydliga mål satts upp och även delgetts till deltagarna är det inte bara lättare för 

dem att lära sig det som önskas utan även uppföljningsarbetet underlättas i stort. 

Kunskapsuppföljning efter avslutad eller i slutet av en utbildning är till synes obefintlig på 

företaget enligt konsulterna. Detta lyfter främst konsulter som har hållit i utbildningar som 

ett problem då de går i godo för att en deltagare har lärt sig även om utbildaren inte anser 

det, då många skriver in olika utbildningar de deltagit på i sin resumé. Precis som Heldt-
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Cassel & Palestro (2004) talar om de olika syftena till utvärderingar gäller dessa syften även 

kunskapsuppföljning. För utbildare är kontrollsyftet av stor vikt, det blir trots allt ett mått på 

hur utbildningen har gått. Även utveckling är en stor del av detta då det är lättare att prova 

olika upplägg och metoder för att sedan jämföra kunskapsinhämtningen hos deltagarna, 

vilket i sin tur leder till att både utbildningen och utbildaren kan utvecklas till det bättre. 

Detta är precis det som Kirkpatrick och Kirkpatrick (2005) talar om i fyra nivåers modellen för 

kursvärdering, där steg två bygger på att utvärdera kunskapsinhämtningen hos deltagarna. 

Det finns även nackdelar med kunskapsprov och noggrann kunskapsuppföljning, många 

minns sin tid i skolan som jobbig och har ofta en negativ inställning till prov eller liknande. 

Detta kan däremot fungera som en motivationshöjare då ett godkänt kunskapsprov väger 

tyngre än ett diplom inför framtiden, vilket även konsulterna lyfter. Även andra 

motivationsaspekter som den ekonomiska och den prestationsinriktade människan gynnas 

av detta. Till exempel den ekonomiska människan kämpar för att klara sig så bra som möjligt 

för att sedan kunna hävda sig i lönesamtal eller liknande och den prestationsinriktade 

människan får en ytterligare anledning att studera mycket för att prestera bra. 

Studien lyfter flera olika rutiner som bra och andra som mindre bra, men det konsulterna 

trycker mest på är oklara rutiner. Till exempel hur initiering av kurs går till är det konsulter 

som inte vet. Det är även konsulter som tror sig ha koll på företagets rutiner, men som 

bevisligen tror fel då de ej har koll på exempelvis den ekonomiska ersättningen för utbildare. 

Det Anttila (2005) påpekar angående att det är ledningens ansvar att hjälpa de anställda att 

få koll på hur saker och ting ska gå till är här relevant att upprepa. Ledningen bör vara tydlig 

med vilka rutiner som finns när det kommer till initierandet av en kurs för att inga 

missförstånd ska uppstå. När det kommer till rutiner överlag krävs det att det är konsekvent 

information till alla berörda parter.  

Flyttandet av datum på en kurs eller att lägga den på is ett tag är något som kan påverka 

både utbildarna som deltagarna på kursen, vilket har framkommit i studien. När det kommer 

till utbildarna är det främst viljan att investera tid på förberedelserna då det fortfarande är 

ovisst om den kommer bli av eller inte som är den största utmaningen. Det blir då att det 

mesta av förberedelsearbetet sparas tills tätt inpå utbildningen. För att utbildarna ska kunna 
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utföra planerandet av kursen utan att stressa i sista stund är rutiner för vad som ska ske när 

det är för få deltagare på en kurs eller att den av annan anledning behöver flyttas tydliga 

som Anttila (2005) trycker på. Ett förslag som kom upp under denna studie var att om det 

händer något som påverkar valet av kursdatum och gör att en flytt är nödvändig borde 

kursen alltid flyttas lika långt, till exempel sex månader för att ge de utbildande konsulterna 

en möjlighet att kunna planera sin tid fram tills att utbildningen ska genomföras. Om dessa 

direktiv bestäms tidigt i utförandet ger det som sagt utbildaren mer tid att fördela arbetet 

över för att inte allt ska ske i sista minuten. 

 

 

 

  



Åsa Fredriksson  Kungliga Tekniska Högskolan 
Robin Odelius  Stockholms Universitet 
 
LT200X  2016-06-14 

Sida 64 av 70 
 

8. Slutsatser 

Detta kapitel sammanför diskussionen och knyter samman rapporten tillbaka till studiens 

syfte för att ge företaget områden att jobba vidare på. 

Syftet med denna studie är att utifrån de anställdas erfarenheter och tankar utvärdera hur 

internutbildningarna fungerar på företaget, vilka utmaningar och möjligheter som finns och 

hur dessa kan överkommas eller tillvaratas. 

Att konsulternas syn på dagens utbildningar är spridda kunde antas från början då alla 

människor tänker olika. Sammanfattningsvis har konsulterna en positiv bild av 

internutbildningarna på företaget även om många utmaningar har lyfts i denna studie.  

Gällande konsulternas motivation gentemot internutbildningar är det genomgående eget 

intresse eller personlig yttre vinning som spelar in, vilket återspeglar sig hos såväl utbildare 

och deltagare. Flera konsulter belyser även det positiva med dagens system, fler egna 

konsulter utvecklas tack vare att de få anordna utbildningar. Att företaget är i framkant i 

utveckling gällande denna punkt är positivt och viktigare för de flesta konsulterna än att ha 

pedagogiskt begåvade utbildare. Här är ett förslag att trycka på de positiva faktorerna som 

personlig utveckling, ekonomisk ersättning och liknande i företagets marknadsföring för att 

få fler konsulter engagerade. Att enbart ställa en öppen fråga som "Är du intresserad av att 

anordna en internutbildning?" skapar sällan nytt intresse i samma utsträckning som det 

fångar in de som redan var intresserade från början.  

Utmaningarna kring pedagogik och didaktik går nästan alla att koppla till bristande rutiner, 

kommunikation och stöd. Med stöd menas då allt från mallar och riktlinjer till att bolla idéer 

med konsulter som ska hålla i utbildning. Utmaningarna med de didaktiska och pedagogiska 

valen ser vi som en självklarhet, eftersom inte alla konsulter är medvetna om vad som krävs 

att begrunda och i vilken ände de ska börja när det kommer till att förbereda en utbildning. 

Något som kan te sig så simpelt som tidsplanering av förberedelsearbetet faller lätt i 

skymundan och det mesta arbete, likt en elev som studerar till ett prov, sparas till sista 

dagarna. Gällande dessa pedagogiska och didaktiska utmaningar finns det många olika vägar 

att gå. Det snabbaste, effektivaste och kanske bästa sättet vore att ha någon eller några 
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anställda på företaget för att möta och överkomma dessa utmaningar. Detta skulle även ge 

en ökad trygghet och stöd för konsulter som håller i utbildningarna samt även höja kvalitén 

hos de interna utbildarna. Ett annat steg, eller snarare komplement till detta, är att 

sammanfatta vanliga problem och svårigheter samt tips och tricks för att motarbeta detta. 

En mall eller liknande kan här underlätta arbetet enormt för konsulterna och viktiga 

frågeställningar kan lyftas. Andra idéer som konsulterna själva har lyft fram är till exempel 

skapandet av nätverk eller liknande av konsulter som redan har hållit i utbildningar och som 

kan erbjuda stöd. 

Företaget har en hel del uppsatta rutiner, riktlinjer och liknande för att underlätta och 

förbättra arbetet med internutbildningar, för både sig själva och utbildare. Rutiner och 

kommunikation är en utmaning inom alla organisationer och företag, precis som på det 

undersökta företaget. Rutiner efterlevs inte alltid och kommunikationen om rutinerna 

missas. Detta är det som Sjöberg och Wictor (2004) lyfter i relation till kursvärdering, 

byråkratiska och arbetsbelastning i samspel med den mänskliga faktorn påverkar 

rutinarbetet negativt. Det som här kan erbjudas som ett lösningsförslag är helt enkelt att 

jobba mot transparens och aldrig ta för givet att konsulterna vet vad det är som gäller 

rörande rutiner och regler. Tydlighet mot såväl företaget som de anställda konsulterna både 

efterfrågas och underlättar rutinarbetet. 

Genomgående vore fördjupningar inom pedagogiska och didaktiska teorier det absolut 

gynnsammaste sättet att förbereda sig inför en utbildning, men denna typ av pedagogiska 

efterforskningar tar tid och energi. På ett konsultbolag där konsulterna anordnar 

internutbildningar rekommenderas därför att ha pedagoger eller liknande tillgängliga för 

diskussioner, stöd och hjälp i utformandet av enskilda utbildningar. En intervjuperson lyfte 

hur givande det var att sitta och samtala med pedagoger, vilket även det belyser detta 

behov. Konkret skulle dessa pedagoger kunna finnas som stöd i allt från diskussioner till 

utformandet av nya rutiner, stödfunktioner samt även utveckla andra plattformar för 

kunskapsutbyte.  
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Nedanstående citat från studien belyser vikten hos utbildarens personliga inställning och 

anledning till att utbilda. Det sammanfattar de, enligt oss, viktigaste egenskaperna hos en 

utbildare. 

Om man har grundinställningen att jag vill gott, jag vill lära ut gott, jag behöver inte 

hävda mig och jag är ödmjuk, då har man alla dom punkterna som är, som behövs 

tänker jag. Sen så resten löser sig.  

- Jan  
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9. Vidare forskning 

Med denna studie i bakhuvudet väcks en del nya frågor och idéer om vidare studier till liv. I 

allmänhet kan sägas att mycket inom detta område kräver fortsatt forskning. Vårt syfte och 

våra avgränsningar gör denna rapport relativt generell och inom näst intill varje del eller 

tema finns utrymme för fördjupning. 

Denna studie är enbart utförd i en stad på ett företag. En intressant fortsättning skulle därför 

vara att undersöka flera av företagets delar eller till och med rikta det ännu bredare och 

jämföra dessa utmaningar och möjligheter med andra företag med liknande struktur. 

Ett större behov är att det finns väldigt lite fördjupad forskning om förstudier, hur 

förkunskaper och förväntningar effektivt mäts och tas tillvara på. En studie som intresserar 

oss skulle vara just detta, då riktat mot hur flera olika företag och utbildningsinstanser 

bedriver detta samt skapa en generaliserad metod eller metoder för att underlätta detta för 

fler företag. 
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