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Abstract 

All over our country personnel managers, middle managers and other leaders from 

different companies are sent to various management trainings to hopefully develop 

themselves and become better leaders and managers. In 2007 it was estimated that 

companies spent 1,5 billion to train and develop their managers and after searching on the 

word "management training" on the web we could see that there is an incredibly broad 

range of companies offering various forms of leadership training . All with the hope that 

companies will choose them and in exchange the will guarantee measurable results in 

their educations. 

There is currently a major problem with the evaluation of leadership training. The 

problem is that educational performance is difficult to assess, and if their quality is good 

enough. Nine times out of ten courses are followed up with an evaluation of the course 

rather than an evaluation of its performance.  

The purpose of this study is to gain a deeper understanding of the different measurement 

methods for quality. We also want to find out which methods and tools can be used to 

measure quality. To answer these questions we have taken the help of our interviews that 

we conducted on four companies that offer leadership training. Our hope is also that we 

will come to new insights regarding leadership educations utility and quality. Our study is 

based on a qualitative approach with an attempt at an abductive inference approach where 

we have carried out structured interviews with representatives from various companies 

that offer leadership training. 

The conclusion about our study is that quality is something that is individual and 

something that varies tremendously. After our completed study, we see that quality is 

based on a person's expectations in relation to the perceived quality and to find out what 

quality is, therefore, one must define what exactly the customer defines as quality.  

In our conclusion, we also conclude that it is possible that, by using various tools, 

measuring the effectiveness of managerial training. However very few companies choose 

to measure the quality of the courses with well established measurement tools. Mainly 
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because it's a cost issue for the companies but also because customers rarely requires that 

measurements are made.  
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Sammanfattning 

Runt om i vårt land skickas personalchefer, mellanchefer m.fl. från olika företag på 

chefsutbildningar för att förhoppningsvis utveckla sig själva och bli bättre ledare och 

chefer. Det beräknades att företagen spenderade 1,5 miljarder kronor på att utbilda och 

utveckla sina chefer under 2007. Efter att ha sökt på ordet ”chefsutbildningar” på nätet så 

kan vi se att det finns ett otroligt brett register med företag som erbjuder olika former av 

ledarskapsutbildningar. Alla med förhoppning om att företagen skall välja just dem och 

med erbjudande om att de garanterar mätbara resultat på deras utbildningar.  

Det finns idag en stor problematik med utvärderingen av ledarskapsutbildningar. 

Problemet ligger i att utbildningarnas resultat är svårt att bedöma samt om kvaliteten på 

dem är tillräckligt bra. Nio gånger av tio följs utbildningarna upp med en utvärdering av 

kursen istället för en utvärdering av dess resultat.  

Studiens syfte är att få en djupare uppfattning om de olika mätmetoderna för kvalitet. Vi 

vill även med denna studie ta reda på vilka metoder och verktyg som kan användas för att 

mäta kvalitet. För att besvara dessa frågor har vi bland annat tagit hjälp av våra intervjuer 

som vi har utfört på fyra företag som erbjuder ledarskapsutbildningar. Vår studie bygger 

på en kvalitativ ansats med ett försök till en abduktiv slutledningsmetod där vi bland 

annat har genomfört strukturerade intervjuer med representanter från olika företag som 

erbjuder ledarskapsutbildningar. 

Slutsatsen kring vår studie är den att kvalitet är något som är individuellt och något som 

varierar oerhört. Efter vår genomförda studie ser vi att kvalitet baseras på en persons 

förväntningar i förhållande till den upplevda kvaliteten och för att ta reda på vad kvalitet 

är måste man således definiera vad just den kunden definierar som kvalitet.  

I vår slutsats kommer vi även fram till att det går att, med hjälp av olika verktyg, mäta 

kvalitén av chefsutbildningar. Dock är det väldigt få företag som väljer att mäta kvalitén 

av utbildningarna med väl förankrade mätverktyg. Då främst för att det är en 

kostnadsfråga för företagen men även på grund av att kunderna sällan ställer krav på att 

mätningar görs.  

 

 

 

 

Nyckelord: Chefsutbildning, mätning, kvalitet, ledarskap



 
  
 

Innehållsförteckning  

 
1. Inledning ....................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................................ 1 

1.2 Problematisering ............................................................................................................. 2 

1.3 Problemformulering och syfte ........................................................................................ 3 

1.4 Avgränsningar ................................................................................................................ 3 

1.5 Uppsatsens disposition ................................................................................................... 3 

2. Studiens metod och genomförande ............................................................................. 4 

2.1 Undersökningsmetod ...................................................................................................... 4 

2.2 Datainsamlingsmetod ..................................................................................................... 4 

2.3 Tillvägagångssätt ............................................................................................................ 4 

2.4 Undersökningens tillförlitlighet ..................................................................................... 5 

3. Teoretisk Referensram ................................................................................................ 7 

3.1 Kvalitet ........................................................................................................................... 7 

3.2 En relation mellan objekt och subjekt ............................................................................ 8 

3.3 Mätning .......................................................................................................................... 9 

3.4 Utvärdering av kvalité .................................................................................................. 10 

3.5 PDCA-cirkeln ............................................................................................................... 10 

3.6 Effektivitet .................................................................................................................... 11 

3.7 Tidigare forskning om ledarskapsutbildningar ............................................................ 15 

4. Fyra fallföretag i branschen ...................................................................................... 17 

4.1 Företag A ...................................................................................................................... 17 

4.2 Företag B ...................................................................................................................... 18 

4.3 Företag C ...................................................................................................................... 20 

4.4 Företag D ...................................................................................................................... 21 

4.5 Sammanfattning av studiens fallföretag ....................................................................... 23 

5. Kvalitetsarbete i chefsutbildningar .......................................................................... 24 

 

6. Slutsatser ..................................................................................................................... 26 

7. Avslutande diskussion ................................................................................................ 27 

7.1 Egna reflektioner .......................................................................................................... 27 

7.2 Förslag till vidare forskning ......................................................................................... 28 

 

  



1 
 

1. Inledning 

Det inledande kapitlet innehåller en problembakgrund, problemdiskussion samt 

problemformulering. Kapitlet innehåller även syfte, avgränsningar samt en disposition över 

vår studie.   

 

1.1 Bakgrund 

Under år 2007 spenderade svenska företag nästan 1,5 miljarder kronor på att träna och 

utveckla sina chefer (Chef, 2010-10-19). Frågan vi ställer oss är om dessa stora investeringar 

är något som gynnar företagen och om det leder till något som företagen kan dra nytta av?  

Idag kräver arbetsmarknaden mer erfarenhet och högre utbildningar för många arbeten som 

tidigare inte hade lika höga krav på kompetens. Fokus har även lagts på chef- och 

ledarutbildningar. En första relevant fråga är om chef och ledarutbildningar egentligen är 

samma sak? Kan man dra likhetstecken mellan begreppen eller bör de separeras från 

varandra? 

Efter att skrivit in sökordet ”chefsutbildningar” på webbsökaren www.google.se så dyker det 

upp nära nittiotusen träffar med olika företag som försöker locka kunder till deras kurser där 

bland annat utbildningsföretaget Advantum AB garanterar mätbara resultat på deras 

utbildningar (2011-03-11).
1
 Efter en djupare inblick bland sökträffarna så finner vi ett flertal 

artiklar som ifrågasätter chefsutbildningarna.  

Är chefsutbildningar en bra investering frågar sig många. Utbildningarna har på senare år gått 

från att vara standardiserade till allt mer skräddarsydda och anpassade efter situationens och 

organisationens behov. Franzén (1996) tar upp ett exempel på en VD som kämpade med att 

strama åt budgeten i hela företaget men som vägrade minska budgeten för chefsutbildning 

med motiveringen: ”Det är i sådana här tider vi måste visa cheferna hur viktiga de är för 

företaget” (s. 121). 

I en artikel i DN (2011-02-06) får vi följa två olika former av utbildningsprogram. Den första 

gruppen fick i god tid reda på kursprogram, plats och tid, som följdes av tretton kvällar av 

traditionell chefsutbildning. Denna grupp var kontrollgruppen. Den andra gruppen fick ingen 

information överhuvudtaget. De möttes istället av en man i ett svartmålat rum, utan fönster, 

som ropade ut ” Nu, i dag, denna minut, lever jag och lever till fullo. Livet är verkligen svårt, 

en strid från minut till minut.” ”För världen är och förblir ogästvänlig.”  Denna grupp tvingas 

att släppa på slentriantänkandet och dömandet genom att de utsätts för konstnärliga 

upprivande vittnesmål som de inte lyckas få ihop till ett budskap eller en sensmoral.  

Vilken av dessa två skilda chefsutbildningar visar sig då vara bäst? Innan kursen började fick 

alla deltagare lämna blodprov och sedan efter utbildningens slut tog man ytterligare 

blodprover på deltagarna. När dessa blodprover sedan kontrollerades, efter kursens slut, fann 

                                                           
1
En typisk chefsutbildning: http://www.advantumkompetens.se/referenser/resultat-av-vara-utbildningar/ 

(2011-03-11) 

http://www.google.se/
http://www.advantumkompetens.se/referenser/resultat-av-vara-utbildningar/
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man markant högre nivåer av DHEA-S i blodet i den andra gruppen än de ledare som ingick i 

kontrollgruppen. Hormonet DHEA-S är ett hormon som får oss att bli piggare och mer alerta. 

Självkänslan ökar, vi sover bättre och orkar helt enkelt mer. Ett test som alla deltagare fick 

genomgå före och efter kursen visade att cheferna i den andra gruppen, hade högre beredskap 

att ingripa mot orätt, var dristigare, mindre konflikträdda och mer empatiska än förr. 

 1.2 Problematisering  

Företag runt om i landet spenderar företagens tid och pengar på att skicka iväg sina chefer på 

diverse chefsutbildningar. På internetsidan www.chef.se (2010-10-19) finner vi en publikation 

som berättar att varje år utbildas det chefer och ledare för ca 1,5 miljarder kronor.  

Problematiken med utbildningarna är att det sällan framstår om de ger något egentligt resultat. 

Nio gånger av tio följs utbildningen upp med en utvärdering av kursen istället för en 

utvärdering av dess resultat. Chefstränaren Helena Ståhl anser att utbildningarna är alldeles 

för korta för att det resultat som man är ute efter ska uppnås, dessutom anser hon att vi slänger 

bort våra pengar på dessa utbildningar. Hon menar att kunden inte kräver någon metod för 

mätning av utbildningen och därför genomförs det inte heller några mätningar. Hon tror att 

det kan grunda sig i att vi rädda för att mätningarna ska visa att vi har kastat bort både tid och 

pengar. I samma artikel skrivs det att alla forskningsresultat visar samma sak, nämligen, för 

att nå ett bestående resultat krävs det en utbildning där deltagarna följer en utveckling som tar 

minst sex månader att lära och träna in. De flesta chefsutbildningar är ofta betydligt kortare.  

Ytterligare ett problem med chefsutbildningar är hur man mäter dess resultat. 

Utbildningsföretaget Advantum AB anser att det handlar om att sätta mål som är mätbara och 

möjliga att följa upp.
2
 

Samtidigt finner vi publikationer som säger att ”chefsutbildning lönar sig” (Nyteknik, 2008-

03-06). En studie från 2008 visar att företag med tydligt ledarskap har friskare medarbetare. 

Det är forskare vid Karolinska institutet och Centrum för folkhälsan i Stockholms läns 

landsting som har undersökt vad som utmärker ”friska företag” dvs. företag med låg 

sjukskrivning. Studien visade att de företag som har tydliga strategier för ledarskap och tar 

tillvara på personalens idéer om hur organisationen kan förbättras har tre gånger lägre 

långtidssjukskrivning i förhållande till de genomsnittliga siffrorna. 38 företag deltog i studien, 

några av de gemensamma faktorerna för företagen var: att cheferna rekryters internt, 

medarbetarna betraktas som en resurs, fungerande rutiner, delaktighet och att alla kan uttrycka 

sina åsikter.  

Vi vill i vår studie undersöka om det ligger något i det Ståhl säger genom att ta kontakt med 

olika utbildningsföretag och ställa frågor med koppling till hur de mäter kvalitén av deras 

utbildningar.  

 

1.3  Problemformulering och Syfte 
                                                           
2
 Advantum AB, http://www.advantumprogress.se/2007-mar-28/advantum-news-april-

20072/sitespecific/sv/files/Advantum_news_april_2007_webb.pdf  Publicerat: April 2007, (2011-03-11) 

http://www.chef.se/
http://www.advantumprogress.se/2007-mar-28/advantum-news-april-20072/sitespecific/sv/files/Advantum_news_april_2007_webb.pdf
http://www.advantumprogress.se/2007-mar-28/advantum-news-april-20072/sitespecific/sv/files/Advantum_news_april_2007_webb.pdf
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Vi har fokuserat på följande frågeställning. 

 Hur mäts kvaliteten på en chefsutbildning? 

Med utgångspunkt från de intervjuer som vi har genomfört med olika utbildningsföretag, har 

vi fördjupat oss i mätningen av kvalitén på chefsutbildningarna samt vilka metoder och 

verktyg som kan implementeras för att mäta kvalitet. Studiens syfte är således att få en större 

förståelse för begreppet kvalitet i chefsutbildningssammanhang.  

Vår studie har till en början haft ett explorativt syfte, eftersom vi från början hade liten 

kännedom om undersökningsproblemet, vilket innebär att undersökningen har haft en 

utforskande karaktär. Då vi började med studien ställdes många frågor kring ämnet. Vad 

betyder ordet kvalitet egentligen? Hur kan man mäta kvalitén på chefsutbildningar? För att vi 

skulle få större inblick i ämnet och för att vi skulle försöka besvara dessa frågor, så 

småningom, krävdes det en hel del sökningar i böcker och databaser kring ämnet. Vi var 

tvungna att få lite mer kött på bena så att säga. Undersökningen ämnar således skapa en 

övergripande bild av undersökningens problem. Denna typ av undersökning ger sällan 

konkreta svar. Explorativa undersökningar brukar förknippas med ”vad” frågor (Christensen 

et al, 1998). Genom att försöka dra slutsatser och genom att beskriva problemet på ett mer 

övergripande sätt får studien ett mer beskrivande syfte. Ett beskrivande syfte innebär att 

författarna har god kännedom om undersökningsproblemet och undersökningens syfte blir 

istället att beskriva ”hur” ett fenomen ser ut. Syftet är att ge en klar bild av det undersökta 

fenomenet. Nu är vi ”experter” i ämnet och kan därför på ett helt annat sätt diskutera kring 

ämnet. Vi har nu tagit hjälp av de intervjuer och annat material som vi har hittat under 

studiens gång och med hjälp av detta ökar förståelsen för problematiken.  

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss till utbildningsföretag som inriktar sig mot ledarskap. 

Utbildningsföretagen erbjuder främst kurser som är inriktade mot ledarskap för företag. I vår 

studie behandlar vi inte utbildningar på högskolenivå eller andra utbildningar som är baserade 

på längre basis. 

1.5 Uppsatsens disposition 

I kapitel två följer en redogörelse dels för våra vetenskapliga utgångspunkter och dels för vårt 

tillvägagångssätt. Här presenterar vi de insamlingstekniker vi har använt oss av, i form av de 

intervjuer som vi har genomfört med företagen samt insamling av fakta genom böcker, 

internet m.m. I kapitlet därefter beskrivs en teoretisk bakgrund. Vi beskriver ordet kvalitet 

samt hur man mäter detta. Vidare beskriver vi Demings PDCA-cykel samt inre och yttre 

effektivitet. Det som har framkommit i vår studie presenteras sedan i kapitel fyra, där vi 

återberättar de intervjuer som vi har utfört med de samtliga fyra företagen. Därefter gör vi en 

analys av intervjuerna och en slutsats dras där våra svar på studiens huvudproblem 
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presenteras. Vi avslutar hela arbetet med en diskussion kring uppsatsens genomförande och 

tillförlitlighet dessutom ges förslag till vidare forskning.   
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2. Studiens metod och genomförande  

I kapitlet beskriver vi hur vi har gått till väga när vi kommit fram till vårt resultat, vi redogör 

kort för de olika val vi har gjort när det gäller metodens urval, undersöknings- och 

datainsamlingsmetod samt undersökningens tillförlitlighet. 

2.1 Undersökningsmetod 

Det finns två former av undersökningsmetoder, antingen kan man använda sig av en kvalitativ 

metod eller en kvantitativ metod (Christensen et al, 1998). I en kvalitativ metod så är 

helhetsförståelsen och sammanhanget viktigare än delarna. I undersökningen ligger fokus på 

innebörden, den består främst av ord, text, symboler och handlingar. Metoden går ut på att 

beskriva och förklara men även att bygga teorier och att göra en tolkande analys. Här har vi 

som undersökare möjligheten att påverka. Den kvantitativa metoden däremot är mer 

strukturerad och formaliserad. Här finns en viss kontroll från forskarens sida. Typiska 

kännetecken för den kvantitativa metoden är att planeringen av arbetet görs selektivt i 

förhållande till det objekt som skall undersökas. 

Vår undersökning har haft en kvalitativ karaktär. De informanter som har valts har varit 

representativa för vår undersökning. Att finna så många informanter som möjligt har inte varit 

av största betydelse utan för oss har det istället varit viktigare att hitta de 

företagsrepresentanter som kan ge den information som vi söker. 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Vid forskning av ett problemområde behöver forskarna samla in data. Vid insamling av data 

brukar man skilja på två olika datasamlingsmetoder, sekundärdata och primärdata. Valet av 

insamlingsmetod kan skilja sig beroende på tillgängligheten av data. Vi har främst använt oss 

av primärdata. Primärdata är information som inte har publicerats tidigare och som 

undersökarna samlar in på egen hand (Andersen, 1998). Fördelen med primärdata är att 

undersökarna får chans att och bilda sig en egen uppfattning och på så vis inte påverkas av 

andras ståndpunkt i ämnet . Exempel på primärdata är intervjuer och enkätundersökningar. 

2.3 Tillvägagångssätt 

Vår studie inleddes med att vi började leta efter olika utbildningsföretag som erbjuder 

ledarskapsutbildningar till företag. Efter att vi hade sammanfört en lista över de företag som vi 

ville få kontakt med, sammanställde vi de frågor som skulle ställas och testade därefter 

frågorna genom att läsa upp dem högt för varandra. Detta gjordes då man inte alltid kan se att 

frågorna har ställts fel och det är inte förens man läst upp dem högt som felen uppfattas. Att 

även se om frågorna besvarade vårt huvudproblem var av största vikt för oss. Därför gick vi 

igenom frågorna ett antal gånger för att försäkra oss om att vi efter intervjuerna med 

informanterna skulle vara nöjda med de svar vi fick. 
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När vi väl var nöjda med utformningen av frågorna tog vi kontakt med de företag som var av 

intresse, detta gjorde vi genom att skicka ut mejl där vi ställde frågan om de ville ställa upp i 

vår undersökning genom en telefonintervju. När vi väl fick svar av de företag som kunde 

tänka sig ställa upp, skickades ytterligare ett mejl ut med de frågor som vi hade förberett, allt 

för att minska informanternas stress vid intervjutillfället.  

 

Vår förhoppning från början var att utföra intervjuer öga mot öga men eftersom många av 

företagen inte låg i närheten av Borås bestämde vi oss att utföra intervjuerna via telefon 

istället. Det förde med sig att vi inte fick någon möjlighet att läsa informantens kroppsspråk, 

dessutom ökar det risken för att missförstånd inträffar.  

 En nackdel med denna datainsamlingsmetod är dock att det alltid kan finnas en risk för att 

den som utför intervjun påverkar informanten i en viss riktning. Det vi har gjort för att försöka 

undvika detta är att vi har varit två personer som har närvarat då intervjuerna har utförts. Vi 

har dessutom varit väl förberedda samt skickat iväg underlaget för intervjun till informanterna 

i förväg. Vi valde dessutom att spela in samtliga intervjuer med en bandspelare, detta gjorde 

så att vi båda kunde vara så aktiva som möjligt. Den otroliga stressen som uppstår då allt skall 

skrivas ner i samband med att informanten pratar minskar enormt genom att använda sig av 

inspelare. Vi förde dessutom anteckningar under samtalens gång som senare fungerade som 

stöd vid sammanställningen av intervjuerna. Det var även viktigt för oss att föra anteckningar 

då detta var en säkerhet vid eventuella tekniska problem under intervjuerna.  

 

Totalt valde fyra företag att vara med i vår undersökning och varje intervju tog ca trettio 

minuter att genomföra. Vi hade en förhoppning om att få tre företag att ställa upp så detta var 

positivt för vår del. Ett flertal av de företag som vi valde att fråga ville först ställa upp men 

sedan fick vi inget svar då vi frågade när de ville att vi skulle utföra intervjun. Detta handlar 

om sex företag av de totalt tio företag som vi kontaktade. Val av informanter inom samtliga 

företag har skett genom kontakt med en person på företaget som sedan hänvisat vidare till 

lämplig person. De informanter som intervjuades är insatta i ämnet kring 

ledarskapsutbildningar och kunde därför svara utförligt på våra frågor. Nackdelen är att 

informanterna var färgade av det företag de arbetar för, vilket kan ha en påverkan på de svar 

vi fick genom att de kanske försökte vända mycket till det positiva.    

2.4 Undersökningens tillförlitlighet 

Begreppet validitet kan översättas med giltighet eller relevans. Utmaningen ligger här i att 

försöka samla in data som är relevant för den problemställning som forskarna arbetar utifrån 

(Halvorsen, 1992). Svårigheterna med validitet är dessutom att det är omöjligt att med 

säkerhet bestämma om mätmetoden är valid eller inte. Då hög validitet uppstår har troligtvis 

författaren valt information där stor fokus ligger på undersökningsämnet. Låg validitet 

däremot kan uppnås genom att exempelvis formulera frågorna på fel sätt, vilket kan resultera i 

missuppfattning från respondenten. I vår studie genomförde vi aldrig någon förundersökning 

där vi hade kunnat testa våra intervjufrågor på en person i branschen. Att intervjuerna 

genomfördes via telefon gav möjligheter att ställa följdfrågor, dock uppfattade vi flertalet 
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gånger vissa störningar med nätet vilket medförde en känsla av stress.  Detta kan ha påverkat 

studiens validitet negativt. 

Med reliabilitet menas hur pålitliga mätningarna är (Halvorsen, 1992). Om exempelvis vår 

mätning görs flera gånger på samma person och denna ger samma eller nästan samma svar 

varje gång betyder det att vi har hög reliabilitet. Om resultatet däremot varierar har vi istället 

låg reliabilitet. Hög reliabilitet ska garantera att våra data är pålitliga och därför skall vi kunna 

med hjälp av det belysa den vetenskapliga problemställningen som vi har.  

Genom att vi har använt oss av tydliga och enkla frågor samt försökt standardisera mätningen 

anser vi att reliabiliteten är relativt hög. Informanternas tillstånd vid intervjutillfället har 

självklart inverkan på de svar vi får. Detta är omöjligt att undvika men genom att i god tid 

förbereda informanterna inför intervjun så tror vi att motivationen av att delta i vår 

undersökning borde finnas. Även den avsatta tiden samt att frågorna skickades till dem innan 

minskar den stress som annars man kanske tar med sig då intervjun sker. För att undvika att 

intervjuerna utförs på olika sätt har vi varit väl förberedda och haft standardiserade frågor som 

utgångspunkt.  

Vid utformandet av en kvalitativ studie så använder sig författarna av ett induktivt 

tillvägagångssätt vilket innebär att härleda slutsatser från empiriskt material (Andersen, 

1998). Med utgångspunkt från ett antal händelser försöker författarna finna en sannolik 

slutsats dock behöver inte en slutsats byggd på induktion nödvändigtvis vara sann. Vi har 

försökt analysera vår fallstudie på ett induktivt sätt då vi har beskådat generella drag. Utifrån 

de intervjuer som vi har genomfört har vi försökt se vilka förhållanden som är specifika för 

fallet och vilka som är generella.  
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3. Teoretisk referensram  

I den teoretiska referensram berör vi bland annat svårigheten med hur man mäter kvalitet samt 

inre och yttre effektivitet. Kapitlet innehåller även en kort beskrivning av Demings PDCA-

cykel, utöver det presenterar vi även tidigare forskning om ledarutbildningar.  

3.1 Kvalitet 

Quality…you know what it is, yet you don´t know what it is. But that´s self-

contradictory. But some things are better than others, that is, they have more 

quality. But when you try to say what the quality is, apart from the things that 

have it all goes poof! ..What the hell is Quality? 

  – Statens offentliga utredningar, 2003 s. 59 

Kvalitet har sitt ursprung från det latinska ordet ”qualitas” som betyder ”av vad”, vilken också 

var den ursprungliga betydelsen (Lagrosen, 2009). Kvalitet baserades på vad någonting bestod 

av, någontings beskaffenhet. Därefter har betydelsen mer glidit över mot förträfflighet, att 

något är bra, gott eller fint. Tidigare har kvalitetsforskning främst syftat till kvalitetsteknik 

men enligt en artikel i Kvalitetsmagasinet från 2005 så börjar forskningen allt mer inrikta sig 

på mjuka värden. 
3
 Idag är begreppet kvalitet ofta definierat som ”en produkts förmåga att 

tillfredställa användarens behov och förväntningar” (Bergman, 1986)  

Kvalitet har under dem senaste femtio åren växt fram och har kommit att ha en betydande roll 

inom ämnet management (Beckford, 2002). Behovet av ett förbättrat kvalitet tänk kom att 

ignoreras av företag i väst medan japanska företag tog till sig detta och satsade på förbättring 

kring ämnet. Det är på senare tid som organisationer runt om i världen har börjat använda sig 

av kvalitetsarbete.   

Begreppet kvalitet har länge förknippats med varors fysiska egenskaper exempelvis bra 

material, slitstyrka och bra praktiskt utformning m.m. (Helling, 2000). Begreppet har således 

idag kommit att ha större betydelse och vidare innebörd, nämligen: ”företagets totala förmåga 

att i samverkan med andra företag tillfredställa kundernas behov och att kunna överträffa 

deras förväntningar” (s. 14). 

Vad är då kvalitet? Vi kan nog alla hålla med att kvalitet har olika betydelse för olika 

människor (Blomqvist, 1996). De flesta av oss har dock en personlig uppfattning om vad som 

är bra eller dålig kvalitet. Den uppfattningen kan variera ganska kraftigt beroende på 

exempelvis vårt humör och våra känslor. Vår uppfattning över vad kvalitet innebär stämmer 

dessutom inte alltid överens med vad andra människor tycker. De flesta av oss kan dock hålla 

med om att kvalitet är ett subjektivt begrepp åtminstone om vi tittar på det ur ett mänskligt 

perspektiv.  

                                                           
3
 Offerman Catrin http://www.kvalitetsmagasinet.se/nyheter/artikel.php?id=13421, Publicerat: 

2005-06-13 (2011-04-15) 

  

http://www.kvalitetsmagasinet.se/nyheter/artikel.php?id=13421
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Om vi istället ser ur företagens perspektiv så var ordet kvalitet länge något som användes för 

att beskriva olika egenskaper hos det som producerades. Ett fordon som exempelvis en bil 

anses vara av hög kvalitet om den uppfyller förutbestämda specifikationer, om tillverkningen 

sker på ett effektivt sätt och om bilen i slutändan fungerar bra och tillförlitligt. På detta sätt 

kan man bedöma kvalitén på flertalet varor som produceras. Men hur bedömer man vad som 

är kvalitet när vi inte längre pratar om varor?  

Begreppet kvalitet har emellertid kommit att utvidgats betydligt. Idag sätts stor fokus på 

kundens uppfattning av kvalitet, alltså definieras kvalitet i första hand utifrån kunden. Vi har 

gått från att bara bedöma själva tillverkningsprocessen till att innefatta aspekter så som 

totalekonomi, säkerhet och service i vår bedömning av kvalitet.  

När det kommer till kvalitet brukar man vanligtvis skilja på de hårda delarna och de mjuka 

delarna. Strannegård (2007) benämner dem som ”mätbara- och omätbara kvaliteter”. De 

mätbara kvaliteterna innebär de saker som går att ta på och kvantifiera exempelvis hur hållfast 

en bro är eller hur lång tid det tar innan någon svarar i telefonen när man ringer till ett företag. 

Den omätbara kvaliteten är betydligt svårare att mäta och saknar välutvecklade 

bedömningssystem. Ingrid Elam (2007 s. 21) refererar kvalitet till Emily Dickinsons 

beskrivning för 150 år sedan: ”kvalitet, ja det är det som får håret på huvudet att resa sig. Hur 

mäter man en sådan kvalitet? Genom att mäta antalet grader som hårstråna reser sig?”  

Olika definitioner på kvalitet har studerats och sorterats in i fem olika huvudgrupper 

(Lagrosen, 2009). Transcendenta-, produktbaserade-, användarbaserade-, 

produktionsbaserade- och värdebaserade definitioner. Eftersom vi inriktar oss på mätning av 

ledarskapsutbildningar så kommer vi bara att presentera de användarbaserade definitionerna. 

Definitioner inom den gruppen är subjektiva då de produkter eller tjänster som har högst 

kvalitet är de som bäst tillfredställer de behov och önskemål som kunden har. Behov, 

önskemål och tillfredsställelse är överlag begrepp som är svåra att operationalisera och mäta 

på ett relevant sätt. De mätningar som görs är därför ofta av tveksamt värde. Ordet popularitet 

ligger nära till hands med definitionens utgångspunkt men det kan uppfattas som 

problematiskt att likställa det med kvalitet.  

3.2 En relation mellan objekt och subjekt 

Redan under antikens Grekland uppmärksammades kvalitetsbegreppets tvetydighet. Självaste 

Aristoteles definierade då kvalitet som ”det som övertygar”, dvs. begreppet betydde en 

relation mellan objekt och subjekt snarare än något som fanns i det ena eller det andra. 

(Skolverkets rapport nr 150) 

I en rapport från skolverket (1998) står det att kvalitet både är objektivt och subjektivt. Vilket 

innebär att kvalitet varken syftar på objektegenskaper eller upplevelser utan istället syftar på 

en relation mellan dessa. Det problem som uppstår när vi skall försöka definiera kvalitet är 

således istället ett språkligt kategorimisstag. För samtidigt som Aristoteles insåg att kvalitet 

var ett relationsbegrepp förbisåg andra auktoritära kulturer som den romerska och kinesiska 

detta. (Skolverkets rapport nr 150) 
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Det var först senare som man i Japan visade det Aristoteles hade pratat om för länge sedan. I 

den japanska kulturen är subjekt och objekt oskiljaktiga och därmed två aspekter av samma 

sak. Här är det istället självklart att den objektiva kvalitetsdefinitionen också rymmer en 

subjektiv sida. Vilket innebär att i det dagliga arbetet skall det finnas utrymme för den 

enskildes upplevelser och åsikter. Lika självklart är dessutom att kravspecifikationen och 

kundens förväntningar skall stå i nära relation till varandra. (Skolverkets rapport nr 150) 

 När amerikanska industriledare under tidigt 1980-tal importerade japanska kvalitetsmetoder 

gick denna underliggande subjektivitet delvis förlorad i översättningen. De höll istället strikt 

isär dessa två aspekter och därmed uppmärksammades inte kvalitetsteorins ”mjukare” sidor. 

Det var de tjänsteproducerande företagen som ökade förståelsen för kvalitetsarbetets 

upplevelsedimensioner. Detta var dock tack vare att tjänster nästan var lika svårt att definiera 

som kvalitet och man tvingades att fördjupa sig i kunders förväntningar, tillfredsställelse och 

upplevelser istället för de vanliga målsättningar som fokus tidigare hade legat på. Avgörande 

för hur dessa tjänster upplevdes var hur personalen utförde dem och därför kom det att vara 

viktigt för tjänsteföretagen att dessutom utveckla personalpolitiken. (Skolverkets rapport nr 

150) 

3.3 Mätning 

Det finns ett amerikanskt talesätt som säger ”what gets measured gets done” (Chaudhuri & 

Acharya, 2000). Det betyder att vi måste mäta för att se hur saker och ting utvecklas. Vill vi 

dessutom veta hur bra vi uppfyller ett uppsatt mål måste vi i regel mäta för att få reda på det, 

gör vi rätt saker på rätt sätt helt enkelt. Utan mätning och styrning är det svårt att åstadkomma 

förbättringar.  

Ett mått är ett standardsätt att kalkylera prestationsresultat av en arbetsprocess (Persson, 

2005). Det beskriver resultatet i objektiva termer som är logiska och kvantifierbara. Vid 

subjektiva mått innebär mätningen att kritiskt iaktta och bedöma. Exempel på subjektiva mått 

är: kundtillfredsställelse, medarbetartillfredsställelse, arbetsmiljö och verksamhetsmiljö. Det 

finns flera olika metoder för hur man mäter subjektiva mått, dock baseras de ofta på 

uppskattningar men det innebär inte att värdet av en subjektiv mätning ska underskattas.  

En mätprocess är när mätningar sker systematiskt och som betraktas utifrån organisationen 

som en pågående process (Ahl & Gournambassis, 1997). En mätning kan i det första skedet 

av processen ske på många olika sätt. Här läggs stor vikt vid att mätningarna är så korrekta 

som möjligt samt att det sker på ett effektivt sätt. Vid nästa skede görs en analys mot de 

historiska data som man har. Därefter skall data tolkas och presenteras. De tidigare framtagna 

måtten återförs på det resultat som nu framkommit, detta är av större vikt då måtten i annat 

fall lätt förlorar sin förankring. Genom att följa denna process är det relativt enkelt och att på 

ett systematiskt sätt få den kvalitetsstatus som eftersträvas.   

 

 



11 
 

3.4 Utvärdering av kvalité 

Vad gör man egentligen när man utvärderar något? Ordet utvärdera i sig innehåller både ”ut” 

och ”värdera” och är dessutom ett verb (Kylén, 2008). Alltså talar det om vad som skall göras, 

som i detta fall ”utvärdera”. Således handlar det inte bara om ”att värdera” utan även att det 

ska komma ”ut” något från värderingen exempelvis att olika förslag tas fram på vad som ska 

göras eller inte göras. För att en utvärdering skall vara så lyckad som möjligt krävs det att de 

fyra grundverben uppfylls på ett korrekt och bra sätt. Utvärderingens fyra grundverb är att 

beskriva, förklara, värdera och föreslå.  

Att utvärdera enbart resultaten i ett ändamål räcker inte längre till i arbetet med att bedöma 

kvaliteten på ett företag (Lundkvist, 1994). Dagens företag har insett vikten av att även 

utvärdera de metoder och system som används för att uppnå de mål som är satta. Det som 

behöver förstås i arbetet med att utvärdera kvalitet är att det perfekta måttet inte finns. Det är 

kanske omöjligt att täcka in alla aspekter på kvalitet men för den sakens skull bör man inte 

hindras av att fånga en del. Finns medvetenheten av att allt inte går att mäta så kanske det 

viktigaste kan mätas.  

3.5 PDCA-cirkeln 

I arbetet med mål, mått och uppföljning är PDCA-cirkeln en vanlig modell som kan tillämpas 

(Bolstad, 1994). PDCA är en förkortning för Plan (planera), Do (genomföra), Check 

(analysera) och Act (förbättra). Cirkeln visar ständiga förbättringar och har en konstant rörelse 

samtidigt som de fyra faserna betecknar stegen i ett systematiskt arbete (se figur).  

Planera fokuseras på problem och orsaker (Persson, 2005). I den första fasen jämförs nuläget 

med önskeläget, orsakerna till problemet analyseras och mål fastställs.  

Genomföra, efter att ett mål har fastställts gäller det att försöka nå målet inom avsedd tid. 

Vilket innebär att tänkbara lösningar söks och värderas för att slutligen sammanställas till en 

genomförbar plan. 

Analysera, i den tredje fasen prövas lösningen och dess effekter studeras. En viktig del av 

analysen är rapporteringen och hur den framförs. Ofta uppnås en klarare bild av ställningen 

genom en grafisk framställning, ex. ett diagram i förhållande till några siffror i en tabell.   

Förbättra, om uppföljningen visar att ett mål inte kommer att nås så bör orsaken undersökas. 

Ett alternativ kan vara att sätta till ytterligare resurser för att nå målet, det kan även hända att 

man upptäcker att målet inte är så betydelsefullt och behöver förändras och omformuleras.  
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Figur 3.1 Demings PDCA-cykel, Bolstad (1994)  s. 96  

3.6 Effektivitet 

Effektivitet är en term som på populär tid har fått betydelsen ”att göra något bättre” 

(Sköldberg, 1990). Inom företagsekonomi har begreppet effektivitet fått två 

huvudavdelningar, inre och yttre effektivitet. Vilka ofta förekommer under de engelska orden 

efficiency och effectiveness. Skillnaden mellan begreppen kan uttryckas på följande sätt: 

efficiency innebär att göra saker rätt och effectiveness innebär att göra rätt saker. Vidare kan 

efficiency beskrivas som kvoten mellan output och input och effectiveness som önskad 

måluppfyllelse. De två definitionerna är sammankopplade eftersom en maximal kvot mellan 

input och output innebär att processera utförs på rätt sätt, medan måluppfyllelse innebär att 

man gör rätt saker.  

De svenska begreppen ”inre” och ”yttre” effektivitet grundar sig på ett systemtänkande, där 

den inre effektivitetens input-outputkonvertering betraktas som inre processer i ett slutet 

system, företagets kärna. Den yttre effektiviteten kan ses som ”företagets hölje” och är ett 

öppet system med omvärldsrelaterade mål. 
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Figur 3.2 Inre och yttre effektivitet, Sköldberg (1990) s. 226 

Sköldberg väljer att benämna dessa begrepp som insatseffektivitet och utsiktseffektivitet. 

Utsikt avser vanligtvis att det handlar om mål på längre sikt än vid den mer kortsiktiga 

output/inputmaximeringen. Den övergripande definitionen för dessa två typer av effektivitet 

kan anges som ”grad av måluppfyllelse”. 

Vid insatseffektivitet är lönsamhet det stora övergripande målet. Lönsamhet ses ofta som det 

egentliga effektivitetskriteriet men lönsamhet behöver inte nödvändigtvis vara det, Sköldberg 

ger som exempel Japanska företag som är kända för att inte sätta lönsamhet som högsta 

prioritet. Istället siktar de in sig på ökade marknadsandelar, en strategi som gång på gång visat 

sig fungera. Sköldberg ger även exempel som visar att det inte går att enbart fokusera på 

insatseffektiviteten utan att utsiktseffektiviteten far illa hän.  Idén om vinstmaximering kan 

ifrågasättas på två sätt, för det första finns det andra mål än vinst. För det andra är det inte 

säkert att vinsten maximeras även om den är målet.  

De mål som förekommer vid utsiktseffektivitet är enligt Mintzberg överlevnad, tillväxt, 

kontroll och misson. Överlevnad rör organisationens välmående på lång sikt. Tillväxt innebär 

företagets ekonomiska lönsamhet. Kontroll kan betraktas som ett viktigt medel för 

överlevnad, och syftar till att hantera krav och osäkerhet från yttervärden. Mission innebär ett 

ideologiskt eller etiskt mål för organisationen.  

Utifrån detta så sammanfattas det i fyra olika mål, rationella mål som baseras på 

insatseffektivitet, yttre systemmål (tillväxt, resursförvärv), inre systemmål (stabilitet och 

jämvikt) och slutligen Human relationsmål med utveckling av mänskliga resurser. Inom 

Human relations orienterade mål finner vi att effektivitetsmätningen är inriktad på mänsklig 

resursutveckling i form av ledarutveckling och anställdas välfärd.  
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Därefter för Sköldberg en diskussion om vad som händer med effektiviteten om företag har 

mer än ett mål. ”Blir det inte blir flerdimensionellt istället för endimensionellt och måste vi 

uppge tanken på ett effektivitetsmått?” skriver han. Problemet kan staplas upp i delproblem. 

Det första är om olika underenheter eller medlemmar i organisationen har olika och 

motstridiga mål. Då kan man bara ange effektivitet relativt för varje enskild grupp och mål. 

En annan form av relativ effektivitet kan förekomma då en utomstående bedömare undersöker 

effektiviteten i förhållande till de mål han/hon har ställt upp.  

I det andra fallet presenterar Sköldberg olika mål som omfattas på ett någorlunda homogent 

sätt av hela organisationen. De olika målen kan tilldelas vikter allt efter dess betydelse. Målen 

kan uppfattas som olika restriktioner på varandra (se figur). Där storleken av de restriktioner 

som de olika målen lägger på varandra illustreras av de rektangelytor som de ömsesidigt 

beskär. Figuren illustrerar att mål B, C, D och E är satisfierade mål, gränsen symboliserar 

satisfieringsnivån, den nivå av måluppfyllelse där man låter sig nöjas. A är ett maximerande 

mål som saknar självpålagd gräns. Rektangelns expansionsmöjligheter påverkas av målen C, 

D och E. 

 

Figur:3.3 Mål som restriktioner, Administrationens poetiska logik Sköldberg (1990) s. 236 

 

 

 



15 
 

3.7 Tidigare forskning om ledarskapsutbildningar 

Johan Bertlett som är forskare på Lunds universitet har nyligen publicerat en studie som gjorts 

med personalen på Arlanda flygplats där forskaren har kommit fram till att en bra chef är en 

person som har bra samstämmighet med sin personal (SVD, 2011-03-11). 

Bertlett anser att vi ska sluta kasta bort pengar på dyra chefsutbildningar. För att uppnå ett bra 

resultat bör man skicka hela arbetsteamet istället. I en publikation på Lunds universitet 

berättar Bertlett att chefen bara har begränsade möjligheter att påverka arbetsklimatet, han 

menar istället att det är samspelet mellan chefen och dess medarbetare som spelar den 

avgörande rollen. Om fokuseringen ligger för mycket på chefen så glömmer man lätt bort 

medarbetarnas bidrag till företaget. Det är därför viktigt att förstå att medarbetarna är med och 

påverkar chefens förutsättningar.  

Som stöd för sina uttalanden har Bertlett genomfört en studie på Arlanda flygplats där 

närmare 200 anställda har deltagit. En bra chef bör främja det informella ledarskapet genom 

att utbilda sin personal och delegera ansvar till dem som är villiga att ta ett större ansvar. 

Studien visade dock att många var villiga att ta ett större ansvar men det var inte alla som var 

beredda att göra det utan en större utdelning i lönekuvertet.  

Bertlett hoppas att hans forskning ska vara en vägvisare för hur man arbetar med 

ledarskaputbildning i framtiden: ” En företagsledning bör tänka sig för både en och två gånger 

innan den skickar sina gruppchefer på ledarskapsutbildning. Förmodligen gör det mer nytta 

om man skickar ett helt arbetslag istället”.
4
 

 

  

                                                           
4
 Oredsson Ulrika http://www.lu.se/o.o.i.s?id=708&news_item=6275 Publicerat: 2011-02-03, (11-04-12) 

 

http://www.lu.se/o.o.i.s?id=708&news_item=6275
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4. Fyra fallföretag i branschen 

Vår undersökning består av fyra intervjuer. På grund av bristen av utbildningsföretag i 

närområdet så har vi genomfört intervjuerna genom telefon- och mejlkontakt. Eftersom några 

av företagen som deltagit valt att vara anonyma så har vi beslutat att alla företag kommer att 

presenteras under alias. Företagen kommer att framföras som ”Företag A, B, C och D”. 

4.1 Företag A 

Det första företaget som deltagit i undersökningen är beläget i Stockholm och har funnits på 

marknaden i över 70 år. De erbjuder chefs- och ledarskapsutbildningar för alltifrån första 

linjens chefer, icke chefer, ledningsgrupper till högre chefer och specialister. Företagets syn 

på ledarskap består av tre delar: leda sig själv, leda andra och leda verksamheten och de anser 

att de har kompetens inom alla tre områden och utformar deras utbildningar med detta 

innehåll med olika tyngdpunkt.  

När det gäller företagets kvalitetsprocess så arbetar de med att hålla en kvalitet i allt från 

förberedelse till uppföljning. De använder sig av ett webbaserat utvärderingsinstrument för att 

de enkelt ska kunna mäta, sammanställa och arbeta med resultatet. De har ett 

utvärderingsformulär som skickas till deltagarna via mejl några dagar efter avslutad kurs, då 

de har hunnit reflektera lite över kursens nytta. Formulärets syfte är att Företag A enklare ska 

kunna förändra utveckla och förbättra sina program. Utöver det så ger Företag A sina 

utbildningskonsulter en kontinuerlig utveckling som chefs- och ledarskapsutvecklare, något 

som sker minst 4 heldagar per år och ger en grund för gemensamma värderingar och 

pedagogik i deras utbildningar. Detta höjer kvaliteten genom bättre utbildare och bättre 

resultat för deltagare och kunder. 

Företag A berättar att kvalitet kan vara svårt att mäta enbart utifrån vad deltagarna i en 

utbildning tycker. Var och en har sin upplevelse och sin bakgrund och förväntningar. Det 

intressanta är om utbildningen kan åstadkomma en utveckling för individen och 

organisationen. Det svåraste kan vara att mäta det faktiska resultatet, dvs. har utbildningen 

gjort att deltagaren presterar bättre som chef vilket därmed ger ett positivt resultat för 

organisationen. 

Företag A arbetar med uppföljning av en utbildning genom att de dels mäter deltagarnas eget 

intryck. Genom 360 graders feedback mäter de deltagarens beteende under utbildningen samt 

6 månader efter för att se om en beteendeförändring har skett. Det är deltagarens chef, 

medarbetare och kollegor samt deltagaren själv som svarar på enkäten. Att enbart mäta 

deltagarnas upplevelse av deras program är inte tillräckligt. Företag A tycker att det är viktigt 

att närmaste chef är involverad före, under och efter utbildningen. När en medarbetare bokar 

in sig till ett öppet program så bjuder Företag A in närmaste chef samt HR-ansvarig till ett 

seminarium som de kallar ”Chef- och ledarforum”. Seminariet ska ge andra förståelse för vad 

deltagaren kommer vara med om under programmet samt skapa förutsättningar för att 

deltagaren ska få stöd för att förverkliga och applicera de nya kunskaper, instinkter och 
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färdigheter som deltagaren fått med sig från programmet. Företaget rekommenderar att 

cheferna tar upp målsättning med utbildningen i utvecklingssamtal och uppföljningssamtal. 

Det är företagen själva som gör detta därefter erbjuder Företag A sig att bidra med råd utifrån 

deras långa erfarenhet. De tycker att såväl öppna utbildningsprogram som företagsanpassade 

ska involveras så mycket som möjligt i den dagliga verksamheten. Företag A använder sig av 

följande verktyg för uppföljning och bedömning av deras utbildningar: planerings och 

utvecklingssamtal, testning av chefer, klimatundersökningar, kundundersökning, individuell 

och regelbunden bedömning av chefer, benchmarking och kvalitetstävlingar och certifiering. 

De anser att man uppnår bäst resultat genom att dela upp utbildningen i olika moduler så att 

deltagaren får möjlighet att träna i sin vardag mellan modulerna. Företagets pedagogik 

grundar sig på hur vuxna lär, nämligen genom att blanda teori, träning och reflektion. Om det 

som deltagaren lär sig ska sitta kvar och leda till beteendeförändring är det viktigt att 

deltagaren får pröva och även känna och reflektera. Företag A rekommenderar att det sker 

parallellt med jobbet men att man under själva utbildningsdagarna är ”bortkopplad” från 

ordinarie arbetsuppgifter. Utbildningen ska hela tiden återkoppla till deltagarnas vardag och 

individuella utmaningar. De anser att en utbildning för exempelvis nya chefer bör omfatta ca 

8-9 dagar (uppdelat i moduler) om de ska hinna med att gå igenom allt och få tillfälle för 

träning och reflektion. 

Hur en chef som har genomgått en ledarutbildning skiljer sig från en chef som inte har det 

tycker de är svårt att svara på men de kan konstatera att de som gått deras utbildningar får 

verktyg och möjligheter att utveckla. Ansvaret för att det verkligen händer ligger dock på 

individen själv samt hans/hennes chef. 

Företag A anser att det går att mäta effekten av deras utbildningar. Det går att mäta kvalitet, 

upplevelse och till viss del resultat genom t.ex. 360 graders feedback modellen. Företaget för 

statistik utifrån deras utvärderingar, på en sexgradig skala ligger deras snitt på 5,4. 

4.2 Företag B 

Företag B är beläget i Göteborg och har funnits på marknaden i 27 år. Företaget erbjuder olika 

utbildningar inom organisationsutveckling bland annat ledarskapsutveckling, grupputveckling 

och utbildning inom coachning. Utöver utbildningarna så bedriver de även forskning i ämnet. 

På Företag B är kvalitet väldigt viktigt för utbildningen. De ser på kvaliteten i tre delar. Dels 

den teori och pedagogik utbildningarna vilar på dvs. att det är vedertagna teorier som används 

i utbildningarna. Att utbildarna har adekvat utbildning, dvs. ”vet vad de pratar om” samt att 

resultatet utifrån kundens förväntningar uppnås. 

Då vi arbetar i stor utsträckning med ”mjuka” värden så är det oftast den 

subjektiva upplevelsen av en insats som syns och som återkopplas. Men 

generellt så är syftet att skapa ”förändring” på olika sätt av en insats eller ett 

uppdrag. 
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De svårigheter som finns med att mäta kvalitet är främst kopplade till den subjektiva 

upplevelsen, som också är det absolut svåraste att mäta. Ett alternativ kan vara att koppla 

nyckeltal som t.ex. sjukfrånvaro, måluppfyllelse etc. till en insats, men eftersom det är en 

process som sker över tid så behöver det också gå en period för att förändringarna som 

kommit ut av insatsen ska visa sig.   

Företag B arbetar med uppföljning av sina utbildningar genom utvärderingar och en 

uppföljning med uppdragsgivaren. De utför till största del individuella utvärderingar som görs 

efter varje utbildningsinsats. De använder sig av testverktyg som både sker på individ och 

gruppnivå. Vid uppdrag med en specifik kund kan uppföljningssamtal ske löpande. Vid längre 

uppdrag över tid kan de även koppla till 360 graders testinstrument för att få en 

effektmätning. Utav de utvärderingsverktyg som vi angav som exempel så använder sig 

företaget av planerings och utvecklingssamtal i form av intervjuer samt testning av chefer där 

de även testar medarbetare. De tycker att de verktygen fungerar bra för ändamålet.  

Företag B ser ledarskap utifrån tre ”perspektiv” Den ena delen är det strukturella. Det är här 

du hittar organisationsstruktur, uppdraget, mål, strategier, policys, chefskap, processer etc. det 

går ofta att finna i pärmar då det finns nertecknat. Den andra delen är lite mer komplex. Det är 

här du finner det som ofta benämns ”kulturen” i företag och upplevs ofta av personer som 

någonting som finns men är lite svårare att sätta fingret på. Här hittar du samarbete, 

kommunikation, attityder, egenskaper, ledarskapet, konflikter etc. Som vi ser det behöver en 

ledare/chef och organisation förstå dessa två delar och arbeta utifrån dessa två perspektiv då 

de också påverkar varandra. Till exempel din förmåga att vara tydlig i din kommunikation 

påverkar ditt sätt att kommunicera med dina medarbetare, företagets mål och riktning som i 

sin tur påverkar deras samarbete och förmåga att leverera utifrån sitt uppdrag. Man behöver 

också ha en förståelse för ett tredje perspektiv - omvärldsperspektivet. Denna förståelse kring 

hur dessa tre delar påverkar och påverkas av varandra tror Företag B kan vara en av 

skillnaderna mellan en person som har genomgått en chefsutbildning och en som inte har det. 

En annan sak som informanten nämner är den egna självkännedomen i rollen som chef. Att 

reflektera över hur man som chef agerar i olika situationer är av största vikt i ett ledarskap. 

Företag B anser att bäst effekt av en ledarskapsutbildning uppnås om den sker över en period 

av tid, behövs insatser både på gruppnivå och individuell nivå. Det är viktigt att 

organisationen eller överordnad chef skapar möjligheter för kursdeltagaren att använda sig av 

sina nya kunskaper och ”vågar” pröva nya sätt att arbeta. 

Företag B för ingen statistik från deras mätningar men det går att mäta utbildningarnas effekt 

om det görs över tid.  
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4.3 Företag C 

Företag C erbjuder flertalet utbildningar för olika ändamål och som är baserade på olika lång 

tid. Utbildningarna bedrivs i Sveriges fyra största städer. Den person som valt att delta i 

intervjun berättar att inom hans verksamhetsområde på företaget erbjuder de i förstahand 

kortare (1-3 dagar) anpassade utbildningar i ledarskap, coachning, 

företagsekonomi/redovisning och försäljning. De levererar även utbildningar inom IT, 

HR/PA, marknadsföring och språk. På frågan hur företaget ställer sig till begreppet kvalitet i 

utbildningssammanhang beskriver han det som en upplevd känsla från kunden som baseras på 

tillfredställelsen efter en slutförd utbildning. Levde utbildningen upp till de förväntade målen? 

De svårigheter som finns med att mäta kvalitet är att känslan av kvalité är subjektiv utifrån 

deltagarnas ställda förväntningar. Vilket generellt gör det svårt att mäta kvalité i 

utbildningssammanhang utifrån samma gradering/värderingar. Informanten för Företag C 

påpekar dock att det ofta går att påverka deltagarna innan genomförd utbildning med att 

säkerställa att förväntade mål ligger snäppet under den verkliga leveransen. Detta leder till en 

hög upplevd kvalité på utbildningen och man upplever en samsyn på vad kvalité är.   

Företaget arbetar med uppföljning av en utbildning genom att använda sig av kursenkäter för 

samtliga deltagare samt en uppföljning med en chef eller den som beställde kursen. I vissa fall 

genomför de en uppföljning (av utbildningen) med deltagarna 2-3 månader efter 

utbildningsinsatsen för att följa upp hur det har gått. Det kan även förekomma att de genomför 

en workshop eller annan aktivitet som en del av utbildningen där de följer upp hur 

utbildningens innehåll har kunnat implementeras i verksamheten.  

Företaget använder sig av följande verktyg för att mäta effekten av deras utbildningar, 

planerings och utvecklingssamtal, testning av chefer, kundundersökning, individuell och 

regelbunden bedömning av chefer samt kvalitetstävlingar och certifiering. De olika verktygen 

väljs ut efter faktorer som: vem är beställaren, vilket är utbildningens syfte och om det 

exempelvis är en öppen grupp (deltagare från olika företag) eller om den är anpassad, dvs. en 

kund.  

Utbildningens syfte är att ge en ökad insikt och självkänsla tillsammans med olika verktyg för 

utövandet av sin yrkesroll. Utbildningar leder till detta och således stärker chefen i sin roll. 

För att uppnå bäst effekt av en utbildning bör utbildningen ske i grupp med andra deltagare 

som befinner sig i samma situation. Därefter bör deltagaren fortsätta med ett mentorskap 

under en period om 2-6 månader. Detta ger en bra start med förankring av metoderna och 

verktygen. 

Företag C anser att det går att mäta effekten på deras utbildningar i ett ökat självförtroende. 

De har en kundnöjdhet på över 90 % på deras genomförda utbildningar.  
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4.4 Företag D 

Det fjärde och sista företaget som deltagit i vår undersökning är etablerade i Stockholm. 

Företaget erbjuder olika typer av utbildningar inom organisation och ledarskap där deras 

huvudområde är ledarskap. Utbildningarna har en varierande längd med allt från en dagskurs 

till en högskoleexamen.  

Företag D beskriver kvalitet som ett subjektivt ord. Det är den som går utbildningarna som 

avgör om utbildningen kan klassas som ”kvalitet” eller inte. För att företaget ska kunna 

leverera en hög kvalitativ utbildning så måste dem veta vad kunden behöver. De har därför 

satt ihop en högskoleutbildning. Bortsett från den utbildningen så skräddarsyr de kurserna 

efter kundens behov. På så vis kommer de gemensamt med kunden fram till vilken kvalitet 

utbildningen ska ha och hur den ska se ut. Företag D anser att det är bra kvalitet om kunden är 

nöjd och mår bra. Företaget har en policy som innebär att kunden inte behöver betala om den 

inte är nöjd. 

De svårigheter som finns med att mäta kvalitet är att det är subjektiva värden. De mäter ofta 

resultatet genom enkäter ”precis som alla andra”. Det kan inträffa att den som har gått kursen 

tycker den har varit väldigt givande medan den som beställt kursen anser att den inte gav 

något större resultat. Deras bild behöver inte överrensstämma, dock så är det aldrig något som 

Företag D varit med om, men informanten poängterar att det kan vara så. De använder sig inte 

av någon färdig mall på sina enkäter utan utformar dem specifikt för varje kund. Tillsammans 

med uppdragsgivaren sätter de sig och utformar en enkät utifrån vad de är som kunden vill 

mäta. Efter avslutad kurs får både uppdragsgivaren och de som deltagit i kursen besvara 

enkäten. Han beskriver att det skulle vara ”helt värdelöst” att använda sig av samma variant 

till alla och få samma svar hela tiden.  

Vanligtvis (80-90% av gångerna) så är den som har beställt kursen också med på kursen. 

Eftersom kunden försöker göra en förändring så är det viktigt att någon högre chef är med 

eftersom förändringen ofta sker via dem. På så vis får chefen även möjlighet att mäta och se 

vad som utövas. Annars skulle det vara svårt för dem att mäta något som de inte varit med om 

och se vad det har för effekt på företaget.  

Utöver enkäterna så använder de sig av möten där de diskuterar hur det har gått och vad som 

har förändrats och hur de ska gå vidare. Enkäter i sig kan vara svåra att svara på, då det inte 

alltid är lätt att antingen svara ”ja” eller ”nej”. Därför har de alltid en återkoppling där de 

diskuterar enkäternas resultat, exempelvis ”så här har ni svarat, vad menar ni med det här?” 

Det är ett sätt för Företag D att kontrollera att de har uppfattat enkäterna rätt. Beroende på 

gruppens storlek så har de antingen gruppmöten eller individuella möten för feedback men det 

varierar även på vad kunden har beställt samt vilken typ av utbildning det gäller. 

Informanten från Företag D återberättade ett exempel på en kund valde att ta in en tredje part 

som skulle mäta utbildningens kvalitet och effekt. Eftersom de har en policy att kunden inte 

behöver betala om den inte är nöjd så ifrågasatte kunden hur Företag D kan veta om de fått 

bra kvalitet på utbildningen som de har gått. Företag D:s mätmetoder dög inte. Därför tog 

kunden in ett externt konsultbolag som genomförde undersökningen och värderade. Dock 
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kom konsultbolaget fram till precis samma sak som Företag D. Vilket i det här fallet bara 

utgjorde en extra kostnad för kunden.  

Angående hur man uppnår bäst effekt av en utbildning för ett bestående resultat anser Företag 

D att det ofta beror mer på personen som har genomgått utbildningen än själva utbildningen i 

sig. Om personen från början är öppen för förändring och vill lära sig något så kan 

utbildningen göra en stor skillnad, tillskillnad från den person som går på utbildningen för att 

chefen har tvingat den att göra det och efter utbildningen kommer tillbaka till företaget och 

gör samma saker efter samma rutiner som den alltid har gjort. Tidigare erbjöd Företag D 

”öppna” kurser där personer från flera olika företag deltog. De hände flera gånger att 

deltagarna tyckte att kursen varit jättebra och givande men när de kommit tillbaka till 

företaget så fick de inte något utrymme eller stöd för att göra de förändringar som behövdes. 

Anledningen till att det kan blir så grundar sig i att de andra på företaget inte varit med på 

kursen och upplevt det som deltagaren har gjort och förstår inte vikten i det som deltagaren 

har lärt sig. Att vara ensam om att vilja göra en förändring i en stor organisation kan vara 

svårt, speciellt om man bara har en mellanchefsposition. Därför erbjuder Företag D 

utbildningar som är riktade direkt till företag där samtliga av deras chefer kan delta. Oftast 

upplevs en större skillnad om flera chefer går utbildningen tillsammans då de får mer 

utrymme för att stötta varandra och ”bolla” idéer med varandra. Vilket även underlättar om 

man exempelvis vill förändra företagets rutiner.  

Informanten från Företag D ger oss en lång förklaring om att det är bevisat i många 

forskningar att för att förändra något så måste man först bli medveten om det man gör. ”Allt 

man gör, gör man omedvetet, man måste acceptera det och därefter vilja förändra det. För att 

förändra det måste du medvetet göra din förändring och göra det hela tiden, fram tills man 

omedvetet utövar det nya beteendet, vilket tar tid.” Med detta som grund berättar han att det 

kan vara svårt att åstadkomma en förändring efter att genomgått en kort utbildning. För att 

uppnå ett bestående resultat så bör man ha det i åtanke och exempelvis utforma utbildningen 

så att deltagaren exempelvis har två dagar utbildning, arbetar två månader och sedan har två 

dagars utbildning igen osv. Under de två månaderna mellan kurstillfällena får deltagaren 

möjlighet att öva det den lärt sig utifrån utbildningarna och applicera förändringar och 

förändra det omedvetna beteendet.  

De försöker jobba enligt den modellen så gott det går men det är ju trots allt kundens 

önskningar som går först, utbildningen specificeras efter kundens önskemål. Om kunden vill 

ha en kort utbildning så bygger Företag D ihop en kort utbildning. Informanten poängterar att 

de korta utbildningarna även har sin effekt då de ger nytt hjärntillskott och motivation till 

deltagarna.  

Företag D för statistik utifrån deras mätningar, men mätningarna är inte jämförbara med 

varandra eftersom de inte alltid mäter samma sak då det specificeras efter vad kunden vill 

mäta. Däremot så för det statistik på de långa utbildningarna som ger en högskoleexamen. För 

mätning av de utbildningarna använder de exakt samma typ av mätning som på de kortare 

utbildningarna. På en skala från 1-5 har de aldrig legat under 4. 
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 4.5 Sammanfattning av studiens fallföretag 

Sammanfattningsvis så har de företag som deltagit i undersökningen en samsyn på vad 

kvalitet är. De benämner kvalitet som något subjektivt och vi har fått flertalet beskrivningar 

på svårigheten med att mäta kvalitet. Gemensamt för alla företag är att de erbjuder 

utbildningar med inriktning mot ledarskap som är baserad på en kortare tid. Samtliga företag 

anser att de kan mäta effekten av deras utbildningar och de vanligaste mätmetoderna är 

enkäter och utvecklingssamtal. Utöver det är testning av chefer ett vanligt verktyg, två av 

företagen nämnde även 360 graders feedback.  

Den skillnad som det finns mellan en person som genomgått en chefsutbildning och den som 

inte har det varierar mycket från person till person. Överlag så får en person som har gått en 

ledarutbildning ny insikt och en medvetenhet om sitt beteende samt en stärkt självkännedom i 

rollen som chef. 

För att uppnå ett långsiktigt och bestående resultat av en chefsutbildning så bör utbildningen 

ske i kombination med arbetsträning där utbildningstillfällena är utspridda under en längre tid. 

De flesta nämnde att en högre chef ska vara involverad för att deltagaren enklare ska kunna 

implementera de förändringar som krävs. En fördel kan även vara om flera chefer från ett och 

samma företag går utbildningen samtidigt.  
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5. Kvalitetsarbete i chefsutbildningar 

Med utgångspunkt från de intervjuer som vi har genomfört kan vi konstatera att kvalitet är 

något subjektivt vilket vi även finner stöd för i vår teoretiska referensram då vi förklarar att 

kvalitet är en relation mellan objekt och subjekt. Några av informanterna som deltagit i 

undersökningen anser att kvalitet definieras utifrån kundens uppfattning av vad kvalitet är. 

Även detta finner vi stöd för i vår teoretiska referensram där vi skrivit att kvalitet på senare tid 

har kommit att grunda sig mer på kundens uppfattning. Vilket kan innebära att vid subjektiva 

värden balanseras bilden av kvalitet i förhållande till kundens förväntan på kvaliteten. Företag 

C berättade att många av deras kunder har höga förväntningar inför en utbildning. De menar 

att det därför går att påverka deltagarna genom att berätta att de förväntade resultatet ligger 

snäppet under det verkliga resultatet. Vilket han anser leder till en hög upplevd kvalitet. Något 

som han beskriver som att deltagarna får en ”samsyn” på vad kvalitet är. Detta tyder på en 

medvetenhet av förhållandet mellan kvalitet och förväntan. Samtidigt upplever vi hans svar 

som att Företag C påverkar deltagarna att tro att de är nöjdare än vad de egentligen är vilket 

leder till att företaget uppnår en bättre återkoppling på enkäterna.  

Samtliga företag använder sig av enkäter för att utvärdera bland annat kvalitén av deras 

utbildningar. Utöver enkäterna så använder sig de flesta även av utvecklingssamtal som en 

form av en uppföljning. Några vill göra en ordentlig uppföljning och utvärdering av 

utbildningarna men ser det som en kostnadsfråga. Uppföljningen baseras istället på vad 

kunden har beställt och är villig att betala. Några tycker att det räcker att mäta kvalitén genom 

deltagarens bild av utbildningen medan några anser att det inte är tillräckligt att bara mäta 

deltagarens upplevelse, de anser istället att även chef och medarbetare ska medverka i 

enkätundersökningen och beskriva hur de upplever att deltagaren förändras.  

I vår problemdiskussion skrev vi om en chefstränare som i en intervju berättade att kunderna 

inte kräver någon ordentlig utvärdering av utbildningarna och därför behöver inte heller 

utbildningsföretagen bry sig om att göra några mer omfattande mätningar. Vi uppfattar 

samma tendenser utifrån de intervjuer som vi genomfört, de flesta beskriver det som en 

kostnadsfråga. Företag D gav ett exempel på en kund som valde att ta in ett externt 

konsultbolag som genomförde mätningen av utbildningens effekt. Där det externa företaget 

kom fram till ungefär samma resultat som Företag D. Vilket antagligen kan bero på två saker, 

antingen är den mätning som görs hos utbildningsföretaget tillräcklig. Eller så kan det vara så 

att det externa konsultbolaget använder sig av samma mätmetoder som utbildningsföretagen 

själva, och har därför uppnått samma resultat. 

Två av företagen nämnde 360 graders feedback som ett användbart verktyg. 360 graders 

feedback är ett verktyg som identifierar styrkor och utvecklingsbehov hos de anställda. 

Verktyget sammanställer chefers, medarbetares och kollegors bild av en anställd och hjälper 

på så vis den anställda att förstå hur den uppfattas och vilka utvecklingsinsatser som kan 

genomföras. 
5
 

                                                           
5
 Cubiks Sweden AB http://www.cubiks.se/SiteCollectionDocuments/Files%20SWE/Brochures%20SWE/MRA-

I_Flyer_SWE.pdf Publicerat 2010 (2011-05-12) 

http://www.cubiks.se/SiteCollectionDocuments/Files%20SWE/Brochures%20SWE/MRA-I_Flyer_SWE.pdf
http://www.cubiks.se/SiteCollectionDocuments/Files%20SWE/Brochures%20SWE/MRA-I_Flyer_SWE.pdf
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Med intervjuerna som grund har vi uppfattat att för att uppnå ett bra resultat av en utbildning 

så bör utbildningen ske under en längre period av tid, gärna i kombination med de vanliga 

arbetsuppgifterna. Informanten från företag D gav en bra beskrivning på varför utbildningen 

bör ske under en längre tidsperiod. Han beskrev utvecklingsproceduren som att man måste bli 

medveten om allt som man gör omedvetet och acceptera och vilja förändra det. För att en 

förändring ska ske så måste man medvetet göra en förändring och göra den hela tiden tills det 

nya beteendet övergår till att vara en omedveten handling. En förklarning som styrker 

företagets syn på långa utbildningar i kombination med arbetsträning. Även de andra 

företagen anser att långa utbildningar har bättre kvalitet och ger bättre effekt samt ett mer 

långsiktigt resultat. Det är dock kunden som avgör och vill kunden ha en kort utbildning så 

säljer företagen en kort utbildning. Att det är efterfrågan som styr utbudet är det inget tvivel 

om. Vi vill ändå ifrågasätta att så många av företagen väljer att sälja något som de egentligen 

inte representerar då de anser att korta utbildningar egentligen inte ger det resultat som man 

eftersträvar.  

I den teoretiska referensramen skrev vi om olika anledningar till varför en utbildning kan 

misslyckas. En vanlig anledning är när chefen återvänder till arbetsplatsen efter en avslutad 

kurs så görs ingen uppföljning av vad han eller hon har fått ut av kursen och de nya intrycken 

undertrycks av organisationens invanda arbetssätt. Det här nämner några av informanterna 

som ett återkommande problem. Ett av företagen har slutat erbjuda öppna utbildningar där det 

deltar chefer från flera olika företag mycket på grund av det här problemet och erbjuder 

numera enbart utbildningar direkt till företag där flertalet chefer kan delta.  

Utav de företag som deltagit i undersökningen så anser samtliga att det går att mäta effekten 

av deras utbildningar men enbart två av dem för statistik utifrån mätningarna. Frågan vi ställer 

oss är, hur vet man om något är bra om man inte har något att jämföra med? Samtidigt så är 

det kanske just det som allting vilar på, de subjektiva värdena. En jämförande uppskattning av 

kundens förväntningar i förhållande till den verkliga upplevelsen. 
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6. Slutsatser  

Nedan redovisas våra slutsatser som vi kommit fram till med utgångspunkt ur den teoretiska 

referensramen och empirin. Slutsatserna redovisas utifrån vårt huvudproblem och besvaras 

med våra egna tankar och ord.  

- Hur mäts kvaliteten på en chefsutbildning? 

En chefsutbildnings effekt grundas på den kvalitet som utbildningen har. Där vill vi först och 

främst poängtera att det är en stor skillnad mellan objektiv och subjektiv kvalitet. Under den 

här studien har vi helt koncentrerat oss på den subjektiva kvaliteten och i vår slutsats så är det 

den subjektiva kvaliteten som vi syftar till när vi skriver kvalitet. Definitionen för vad kvalitet 

är kan ses som väldigt individuellt och varierar från person till person. Efter att vi har 

genomfört den här studien säger vår uppfattning att kvaliteten baseras på en persons 

förväntningar i förhållande till den upplevda kvaliteten. För att kunna göra en tillförlitlig 

mätning bör man därför komma fram till vad det är som kunden definierar som kvalitet. 

Mjuka värden innefattar överlag en komplexitet. Gemensamt för alla mjuka värden är att de är 

svåra att värdera. Idag förlitar sig kunderna på att utbildningsföretagen är experter inom 

området och därmed litar helt på deras kunskap. 

Chefsutbildningens kvalitet mäts med hjälp av diverse olika verktyg. Med utgångspunkt från 

de intervjuer som vi har genomfört har vi fått besvarat att det går att mäta kvalitén på 

chefsutbildningar. Vi vill dock ifrågasätta de metoder som väljs då det vanligaste verktyget är 

enkätundersökningar. De flesta företag beskriver utvärderingen som en kostnadsfråga och 

kunden ställer sällan krav på mätmetoderna.  

Vår uppfattning säger att många kunder vill tro att en utbildning är bra i förhoppningen att 

inte kastat bort den tid och pengar som de har lagt ner på utbildningen och att den gav det 

resultat som de är ute efter. På så vis förlitar sig kunderna för mycket på att företagen 

använder sig av bra verktyg för utvärdering.  

Att göra en utvärdering av en utbildning direkt efter att den är avslutad kan ge ett opålitligt 

resultat då det exempelvis kan vara så att deltagaren byggt upp en relation till 

utbildningsledaren och vill ge denne ett bra omdöme. En annan anledning kan vara att 

deltagaren inte har hunnit reflektera över utbildningen och fått perspektiv på de nya 

kunskaperna. Deltagaren tycker då att allt var jättebra, utan att veta vilken nytta det egentligen 

gör i praktiken. Därför kan en utvärdering som sker efter en bestämd tid vara att föredra. 

Kvalitet är viktigt för företagets framgång och det är av stor betydelse att kvaliteten mäts för 

att företaget ska kunna bedöma hur de ligger till. I slutändan så är det kunden som ska vara 

nöjd och idag ses kundnöjdheten som det vanligaste måttet för kvalitet där förhållandet mellan 

förväntad kvalitet och upplevd kvalitet får svara för undersökningarnas resultat.  
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7. Avslutande diskussion  

I vårt sista avslutande kapitel tas våra egna reflektioner upp och vi diskuterar kring studiens 

resultat, vi för även en diskussion över studiens tillförlitlighet samt ger förslag till vidare 

forskning inom ämnet. 

7.1 Egna reflektioner 

Vi hade vissa svårigheter med att komma på ett relevant ämne som vi både vill fördjupa oss i 

men en morgon fick vi syn på en artikel i DN som ifrågasatte chefsutbildningars syfte. 

Artikeln fångade vår uppmärksamhet och ett intresse väcktes till liv, vi var båda helt överens 

”det här vill vi skriva om”. 

Vägen till målet har inte varit spikrak och vi upptäckte att det här ett område som inte är så 

utforskat. Det fanns väldigt mycket fakta om kvalitetsledningssystem men det var inte riktigt 

vad vi var ute efter. Vi hade problem med att avgränsa oss och hitta relevant fakta till den 

teoretiska referensramen. En fördel med att ämnet är ganska outforskat är att många företag 

som vi vände oss till var väldigt positiva och villiga att ställa upp i undersökningen trots att vi 

var sent ute på grund av svårigheterna med att hitta väsentlig fakta. Under arbetets gång gled 

vi in på nya spår och problemformuleringen omformulerades, vi var även tvungna att göra en 

tydligare avgränsning och vi valde att sålla bort fakta som inte längre upplevdes som relevant.   

Utöver svårigheterna att finna relevant fakta så har vi även upplevt att det har varit svårt att 

komma ner på en djupare nivå i intervjuerna. De frågor som vi ställde kanske var för 

enspåriga och för enkelt utformade. Vi fick även en bild av att många av informanterna talade 

lite för godhjärtat om det företag som de representerade. En förstudie hade förmodligen 

underlättat detta då vi hade kunnat testa frågorna på en person inom branschen och därefter 

omformulera och byta ut de frågor som behövde ändras. 

Att våra intervjuer skedde via telefonkontakt och inte öga mot öga gjorde att vi upplevde viss 

tidspress under intervjuerna och det kändes ganska opersonligt. En fördel med att det kändes 

opersonligt är att vi kan ha fått mindre färgade svar då vi försökte undvika tomprat innan 

intervjuerna. Samtalen spelades in på bandspelare vilket gav oss större möjlighet att båda 

medverka i intervjuerna men ljudets kvalitet varierade och vi fick stundtals problem att höra 

vad informanten sagt. Som tur var gjorde vi stödanteckningar under intervjuerna som vi 

kunde komplettera de svagare bitarna med. 

Det som styrker uppsatsens tillförlitlighet är att de informanter som deltog i undersökningen 

upplevs som ”rätt personer” då alla hade en specialkunskap inom ämnet. Samtliga hade en 

liknande syn på ämnet och de svarade ganska likartat. Utifrån de frågor som ställdes tror vi att 

vi hade kommit fram till en liknande slutsats även om fler informanter skulle delta i 

undersökningen, vilket höjer studiens reliabilitet. I den teoretiska referensramen har vi främst 

använt oss av litterära tryckta källor vilket gör att tillförlitligheten i det kapitlet kan uppfattas 

som hög. 
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Efter att ha nått uppsatsens slut så känner vi oss relativt nöjda med det resultat som vi har 

kommit fram till och trots att resan har varit lång så upplever vi att vi har kommit till ny insikt 

och vi känner att vi har fått med oss mycket erfarenhet av studien. 

7.2 Förslag till vidare forskning 

När vi påbörjade den här studien var vårt syfte att göra klimatundersökningar på olika företag 

och undersöka den verkliga förändringen på arbetsplatser vars chef har deltagit i en 

chefsutbildning. Vi upptäckte tidigt att det blev alldeles för omfattande och vi var tvungna att 

tänka om och göra nya avgränsningar och vi valde istället att koncentrera oss på de företag 

som leder chefsutbildningarna. Vi ser gärna att någon annan forskar vidare på vårt 

ursprungliga forskningsproblem.  

Det hade även varit intressant att undersöka olika mätmetoders styrkor och svagheter. Idag 

används främst enkäter av olika slag. Att forska vidare på olika mätmetoders kvalitet hade 

kanske gett många företag en tydligare bild av de metoder som används idag och en 

medvetenhet om att den mätning som görs idag kanske inte är tillräcklig.   
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Bilaga 1 

Frågor intervju 

1. Vilka former av utbildningar erbjuder ni? 

2. Hur ställer ni er till begreppet kvalitet i utbildningssammanhang?  

3. Har ni några indikatorer för vad som klassas som bra kvalitet? 

4. Vilka svårigheter tycker du det finns med att mäta kvalitet? 

 Vilken av dessa svårigheter anser ni vara svårast att mäta? 

 

5. Hur arbetar ni med uppföljning av era utbildningar? 

 Gör ni mätningar/uppföljning på individuell (den som har genomfört kursen) 

nivå eller företagsnivå (medarbetarna) (miljö, företagsklimat)? 

6. Vad har ni för utvärderingsmetoder? 

 Använder ni er av något av följande verktyg: 

o Planerings och utvecklingssamtal 

o Testning av chefer  

o Klimatundersökningar  

o Kundundersökning  

o Individuell och regelbunden bedömning av chefer.  

o Benchmarking  

o Kvalitetstävlingar och certifierig 

 Finns det något/några verktyg som fungerar bättre/sämre? 

 

7. Hur skiljer sig en chef som har genomgått en ledarutbildning från en chef som inte har 

det? 

8. Hur anser du att man uppnår bäst effekt av en ledarutbildning för ett bestående 

resultat, (ex. långvarig, kortvarig, parallell med jobbet, individuell eller i grupp, intern, 

extern etc.)? och varför? 

 

9. Går det att mäta effekten av era utbildningar? 

10. Har ni någon statistik utifrån mätningarna av era utbildningar? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 

informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 

lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 

 

På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 

Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 

sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 

som mellan företag och utbildning. 

 

Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 

och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 

och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 

utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 

marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-

baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 

för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 

att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-

användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 

Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 

och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 

välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 

professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 

aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 

internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 

som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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