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Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker hur organisationer utvärderar utbildningar på en av de mest essentiella 

resurserna organisationer förfogar över, humankapitalet. Organisationer investerar ofta 

mycket resurser på utbildningar och det finns olika metoder för att utvärdera. Således blir 

syftet med uppsatsen att undersöka hur och varför organisationer utvärderar 

utbildningsprogram samt utreda om det finns behov för ytterligare metoder.  

Den empiriska undersökningen bygger på en komparativ jämförelsestudie genom semi-

strukturerade kvalitativa intervjuer med tre kontorschefer och tre kompetensutvecklingschefer 

från tre olika organisationer. Intervjuerna berör ett visst antal huvudfrågor och teman. 

Ändamålet är att skapa en djupare förståelse kring hur kompetensutvecklingschefer och 

kontorschefer utvärderar utbildningsprogram. Teorin i uppsatsen grundas på flertalet aktuella 

litteraturstudier och vetenskapliga teorier från skilda författare.  

Den teoretiska referensramen utgår från syftet med uppsatsen och redogör hur utvärderingar 

av utbildningsprogram på humankapitalet kan tillämpas i praktiken. Humankapitalet är en 

kombination av personalens erfarenheter, skickligheter och talanger. Utvecklingen av de 

mänskliga resurserna åstadkommas genom utbildningar, som enligt det engelska begreppet 

benämns, Human Resource Development. Med avsikt att utreda vad utbildningar har för 

effekt på medarbetare och därmed även organisationer genomförs utvärderingar av 

utbildningar. Phillips utvärderingsmodell anses vara populär för detta syfte eftersom den 

uppvisar vad utbildningar har för effekt på organisationer och utvärderar exempelvis reaktion 

och Return on Investment. Slutligen kommer även teorin undersöka hur det går att använda 

sig av e-learning som utbildnings- och utvärderingsverktyg.  

Studiens slutsats visar att utvärdera utbildningsprogram inte är prioriterat bland de utvalda 

organisationerna, därför utförs det inte i en omfattande utsträckning. Trots att samtliga 

organisationer menar att utvärdera utbildningsprogram kan uppvisa en legitimitet gentemot 

kunder och utveckla framtida utbildningar. Istället fokuserar organisationerna på att utveckla 

och tillämpa utbildningarna. Problematiken är att utan en tydlig utvärdering av 

utbildningsprogram blir det svårt att förstå exakt vad utbildningarna tillfört organisationerna. 

Om organisationerna utvecklade utvärderingsmetoderna hade det kunnat uppvisa vad 

utbildningarna erhållit för effekt på respektive organisation vilket kan resultera lönsammare 

utbildningar. 

 

Nyckelord: E-learning, Human Resource Development, Human Resource Management, 

Return On Investment, Phillips modell, Utbildningsprogram, Utvärdering.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

This study examines how and why organizations evaluate training and development within 

the organizations. The study has a qualitative approach based on semi-structured interviews, 

with office and organization development managers. The purpose of the study is to contribute 

with knowledge about how three large Swedish organizations evaluates training and 

development programs for staff members. Another purpose is to describe why the 

organizations evaluate training and development programs and to research if there is a further 

need to develop the organization evaluation methods. Therefore the research questions are 

Why and how do organizations evaluate training programs? What further need is there to 

develop organizations evaluation methods?  

The conclusion of this study shows that evaluation of the training and development programs 

are not a high priority among the selected organizations. Although the organizations believe 

that evaluation on training and development programs may exhibit legitimacy to their 

customers and improve future training and development programs, the selected organization 

chooses to focus more on developing and implementing the training programs. This results in 

difficulties for the organization to comprehend exactly how programs affect the organizations. 

Therefor proper evaluations methods could help the selected organizations to create more 

profitable programs. 

 

Keywords: E-learning, Human Resource Development, Human Resource Management, 

Return On Investment, Phillips Model, Training and Development Programs, Evaluation. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Enligt Mohammed, Bhatti, Jariko och Zehri (2013) är det mänskliga kapitalet en av de mest 

väsentliga tillgångarna organisationer förfogar över eftersom humankapitalet utgör 

kombinationen av mänskliga skickligheter, erfarenheter och talanger som kan gynna 

organisationers framtida utveckling och samtidigt bli mer konkurrenskraftiga.   

Armstrong (2006) menar att hanteringen av en organisations humankapital benämns ofta med 

den engelska översättningen för Human Resource Management, vidare benämnt HRM. 

Molander (1996) konstaterar att HRM:s syfte är att utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen 

för de anställda genom att förbättra arbetsvillkoren med avsikt att få en effektivare och mer 

lönsam organisation. Det kan ske genom att skapa en högre grad av flexibilitet på 

arbetsplatser eller genom att generera en högre grad av engagemang bland de anställda. Detta 

utförs i syfte att förbättra prestationer och därmed generera fler och bättre produkter, 

alternativt tjänster.  

Organisationer maximerar nyttan av humankapitalet genom HRM och hur väl organisationen 

presterar beror till stor del på kvaliteten av humankapitalet menar Mohammed et al. (2013). 

Kvaliteteten i sin tur beror på den kunskap som tillförts genom rekryteringar och på den ökade 

kompetensen som utbildningar tillfört. Således blir Human Resource Development, vidare 

benämnt HRD, en av de viktigaste aspekterna för förvaltning av humankapitalet. Swanson 

och Holton (2001) konstaterar att termen HRD introducerades formellt av Leonard Nadler år 

1970. Nadler definierade termen HRD som en serie organiserade aktiviteter som utförs under 

en specifik tidsperiod i syfte att skapa beteendeförändringar. Vidare poängterar Swanson och 

Holton att termen HRD innebär att organisationer skapar beteendeförändringar bland 

personalen genom utbildning och utveckling. 

Gibb (2006) konstaterar att om en verksamhet arbetar med HRD, tar organisationen sitt 

ansvar gentemot de anställda, eftersom de erbjuder utvecklings- och utbildningsmöjligheter. 

Avsikten med programmen är att underlätta, guida och koordinera olika arbetsmoment. Sung 

och Choi (2014) uttrycker att organisationer använder HRD som ett strategiskt verktyg i 

förhoppning att främja gynnsamma beteenden bland anställda som vidare leder till färdigheter 

och kunskaper, som på sikt kan öka produktivitet och effektivitet bland personalen. Detta 

stärks av Cairns (2012) som konstaterar att utvecklingen av medarbetare betraktas som en 

viktig komponent då företag ska öka personalens tillfredsställelse och produktivitet samt 

behålla personal. Mohammed et al. (2013) menar att HRD är en kombination av olika 

organisatoriska processer som inkluderar utbildning, karriärplanering och utveckling med 

syfte av en kontinuerlig förbättring och tillväxt för både organisationer och individer. 

Tonhäuser och Seeber (2015) belyser att företag idag investerar mer än vad som gjorts 

tidigare på utbildning av humankapitalet eftersom det finns tydliga bevis på att det genererar 

positiva ekonomiska resultat. Slutligen fastslår Amalou-Döpke och Süß (2014) att 

humankapitalet blivit en viktig strategisk faktor för organisationers framgång vilket ökat 

personalavdelningars inflytande. 

Amalou-Döpke och Süß (2014) menar att personalavdelningar medför ett värdeskapande på 

humankapitalet. Chefer inom HRM planerar kontrollerar och styr olika personalaktiviteter. 

Exempel på en personalaktivitet är utbildning av medarbetare. Personalaktiviteterna påverkar 

organisationens framgång då de exempelvis utvecklar och utbildar personal. Dock kan det 

vara svårt att avgöra hur personalaktiviteterna påverkat organisationen, därför är det viktigt att 

utvärdera aktiviteterna med olika mått. Enligt Wang och Spitzer (2005) kan mått definieras 
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som verktyg med fokuseringen på att samla in och analysera data efter en viss standard. Datan 

kan sedan utvärderas och framföra ett värde på humankapitalet som underlättar för 

beslutsfattare att planera och styra organisationen mot en önskvärd riktning, anser Chimote 

(2010). Mätresultaten kan även representera ett erkännande för personalaktiviteters betydelse, 

framhåller Amolou-Döpke och Süß. 

Bates (2004) konstaterar att en av de mest populära modellerna vid utvärdering av 

humankapitalet är Donald Kirkpatricks fyra nivåer av utvärdering, vidare nämnt Kirkpatricks 

modell. Travis (2007) menar att Kirkpatricks modell anses vara en branschstandard inom 

utvärdering av personalutbildning. Det är en vedertagen utvärderingsmodell som använts för 

att utvärdera utbildningar sedan början av 1960-talet och många nya utvärderingsmodeller 

grundar sig på modellen uttrycker Werner och DeSimone (2011). De fyra nivåerna som 

Kirkpatrick baserar modellen på är reaktioner, lärande, beteende och resultat beskriver 

Travis. Modellens popularitet grundas i att den är enkel och okomplicerad vid utvärdering av 

utbildningsprogram. Den förser organisationer med en översiktlig information gällande hur 

välfungerande ett utbildningsprogram faktiskt är. Dock har Kirkpatricks modell kritiserats 

genom åren. Bland annat menar Phillips och Phillips (2006) att Kirkpatricks modell är 

otillräcklig och förenklad. Jack Phillips modifierade och utvecklade modellen, vidare benämnt 

Phillips modellen, med nivåerna reaktion, tillfredsställelse och planerade åtgärder, inlärning, 

tillämpning och implementering, affärsresultat samt en ytterligare nivå Return On Investment, 

hädanefter uttryckt ROI. ROI är ett lönsamhets- och prestationsmått som utvärderar 

investeringar.  

Patel (2010) hänvisar till en studie som demonstrerar att ROI-utvärderingar inte alltid är 

vedertaget att utföra i praktiken. Även fast många organisationer inte tillämpar ROI, menar 

Werner och DeSimone (2011) att organisationer eftersträvar kostnadseffektivitet. Ett modernt 

och kostnadseffektiv utbildningsalternativ är e-learning. Rosenberg och Jeffrey (2001) 

definierar e-learning som utbildning och lärande med elektroniska medier framförallt via 

internet. Dock menar Phillips och Phillips (2006) att ROI-utvärderingar av 

utbildningsprogram leder till en kostnadseffektivitet eftersom en sådan utvärdering 

identifierar exakt vilka utbildningsalternativ som är ekonomiskt lönsamma.  

1.2  Problematisering 
Det kan anses vara problematisk att visa hur utbildningsprogram påverkar organisationer och 

klargöra huruvida programmen faktiskt är fördelaktiga, alternativt ifall de behövs elimineras 

konstaterar Mohamed, Rasli och Mansor (2012). Sung och Choi (2014) menar att generellt 

investerar organisationer mycket resurser på utbildningsprogram utan att kunna påvisa vad de 

egentligen tillför organisationen, genom effektiva utvärderingsmodeller. Kirkpatrick och 

Kirkpatrick (2006) uttrycker att utvärderingar ofta prioriteras bort eftersom många 

organisationer endast fokuserar på genomförande av utbildningar och inte på utvärderingen, 

vilket resulterat i att organisationer riskerar erhålla mindre kompetent personal eftersom 

utbildningarna inte är utförligt utvärderade. 

Swanson (2005) menar att problematiken med utvärdering av utbildningar ligger i att det är en 

komplex och tidskrävande process. Därför kan det vara svårt att uppvisa vad 

utbildningsprogram egentligen tillför organisationen, vilket har resulterat i en misstro kring 

vikten av att tillämpa utvärderingar. Kirkpatrick och Kirkpatrick (2006) lyfter fram 

problematiken med utvärdering av utbildningsprogram och menar att det är svårt att mäta 

effekten som en utbildningsinsats genererat till exempelvis ett affärsresultat. Komplexiteten 

kan leda till att befattningshavare inte utför utvärderingar. Gibb (2006) konstaterar att 

organisationer bör utvärdera utbildningar eftersom det underlättar befattningshavares 

förståelse för hur personalens kunskaper kan tillämpas efter en utbildning, dock utförs det 
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relativt sällan. Swanson (2005) anser att det finns exempel på många bra teorier gällande mått 

och utvärdering, men problemet är att de ofta är komplicerade att tillämpa i praktiken. Studier 

visar att detta har resulterat i att ansvariga inom HRD inte prioriterar mätning och utvärdering 

av utbildningar. Vidare förklarar Patel (2010) att utvärderingar av utbildningsprogram ofta 

inte utförs tillräckligt kvalificerat, vilket framförallt anses gälla finansiella utvärderingar.  

Mohamed et al. (2012) konstaterar att organisationer kan betrakta utbildning på 

humankapitalet som en onödig kostnad istället för en investering som potentiellt kan generera 

avkastning. Detta har resulterat i en avsaknad av enkla och effektiva metoder som 

personalchefer kan tillämpa i syfte att visa de ekonomiska fördelarna med 

utbildningsprogram. Istället tillämpar många organisationer billiga utbildningsalternativ som 

exempelvis e-learning eftersom det kan medföra kostnadseffektivitet konstaterar Werner och 

DeSimone (2011). Många organisationer är intresserade av kostnadseffektiviteten som 

tillkommer med e-learning, dock kan det medföra att utvärderingar inte utförs tillräckligt 

kvalificerat eftersom det är komplicerat att utvärdera den finansiella avkastningen med e-

learning. 

Phillips och Phillips (2009) förklarar att några anledningar till att det finns skepticism kring 

vikten av att utvärdera avkastningen på humankapitalet är att den kan uppfattas som 

bristfällig, resurskrävande och olämplig. Vidare konstaterar Wang, Dou och Li (2002) att det 

är problematiskt att mäta beteendeförändringar på individer som genomfört utbildningar i 

form av en ekonomisk avkastning. Dock är det möjligt att kvantifiera dessa 

beteendeförändringar till monetära värden. Problemet är att en sådan process kräver mycket 

tid och stort engagemang av personalansvariga, vilka leder till att en sådan process prioriteras 

bort. Slutligen poängterar Phillips och Phillips (2007) HRD-ansvariga ofta undviker att 

genomföra ROI-uträkningar på grund av brist på kunskap, kompetens och avsaknaden av 

enkla metoder 

Att utvärdera utbildningsprogram är ofta en komplex process och det kan finnas olika 

barriärer för att genomföra en sådan granskning, konstaterar Phillips och Phillips (2007). Men 

då humankapitalet är en av de mest betydande tillgångarna organisationer förfogar över kan 

det vara väsentligt att utvärdera hur utbildningsprogrammen påverkar personal med avsikten 

att utreda vad de utbildningarna tillfört till organisationen. 

1.3 Problemformulering 
Problematiseringen ligger till grund för våra frågeställningar som lyder: 

 Varför och hur utvärderar organisationer utbildningsprogram? 

 Vilka behov finns det för organisationerna att utveckla sina utvärderingsmetoder? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att genom en komparativ metod undersöka hur och varför olika 

organisationer utvärderar utbildningsprogram och jämföra dessa med varandra. Studien 

vänder sig till individer med intresse för utbildning inom organisationer. Avsikten med 

undersökningen är att få en djupare förståelse kring hur personalansvariga och kontorschefer 

utvärderar utbildningar i syfte att kunna analysera dessa metoder samt utreda om det finns 

behov att utveckla utvärderingsmetoderna.    

1.5 Avgränsning 
På grund av begränsad tid och resurser har studien avgränsats. Den teoretiska referensramen 

fokuserar på utvärdering av utbildningsprogram genom Phillips utvärderingsmodell med 

betoning på ROI. Empirin omfattar tre organisationers utvärderingsarbete där studien totalt 
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innefattar sex respondenter, varav två från respektive organisation. Hälften av respondenterna 

var kontorschefer och de övriga tre chefer för kompetensutveckling. Därmed har endast två 

perspektiv från tre relativt stora organisationer studerats.    
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2. Tillvägagångssätt 
Den empiriska undersökningen utgår från en komparativ metod av tre svenska banker. I 

uppsatsen är bankerna och samtliga respondenter anonymiserade enligt önskemål. I studien 

har vi undersökt hur och varför bankernas kompetensutvecklingscentraler och lokala 

kontorschefer utvärderar utbildningsprogram. Studien är uppdelad i sex kvalitativa semi-

strukturerade intervjuer som baserats på ett visst antal huvudfrågor och teman, vilka 

respondenterna fritt fick diskutera kring 

2.1 Metodologiskt angreppssätt 

Inom företagsekonomisk forskning finns det två primära angreppssätt; kvantitativa- och 

kvalitativa metoder menar Bryman och Bell (2013). Jacobsen, Sandin och Hellström (2002) 

uttrycker att en kvalitativ forskningsmetod innebär att forskaren studerar djupgående ett eller 

flera fall. Vidare förklarar Bryman och Bell att en inriktning inom kvalitativa studier är 

komparativ design. 

En komparativ design tillämpar snarlika metoder för att studera olika fall. Metoden erbjuder 

en jämförelselogik i syfte att djupgående förstå sociala företeelser. Därför är en komparativ 

metod i linje med vår studie eftersom syftet var att tolka och få en djupare förståelse kring tre 

organisationers utvärderingsmetoder. Då studien eftersträvade en uppfattning kring hur 

utvärderingsarbetet fungerade i bankerna valde vi att använda en hermeneutisk infallsvinkel, 

för att kunna förklara komplexa sociala fenomen. Bryman och Bell (2013) konstaterar att 

hermeneutiken handlar om tolkning och förståelse snarare än att söka kausala samband med 

objektiva förklaringar. Hermeneutiken kan användas när ett fenomen har många 

förklaringsvariabler och då komplexa problem ska förklaras. Exempel på ett komplext 

fenomen är sociala företeelser som kan undersökas med hjälp av intervjuer. 

2.2 Planeringen inför undersökningen 
Det finns ett flertal tillvägagångsätt för datainsamling. Det kan ske genom intervjuer, enkäter, 

experiment, litteraturstudier eller observationer förklarar Bryman och Bell (2013). De 

tillvägagångssätt som användes för att samla in data i denna undersökning var med 

litteraturstudier och intervjuer. 

2.2.1 Pilotstudie 

Innan den faktiska undersökningen utfördes en pilotstudie på samtliga banker i form av 

telefonsamtal. Detta genomfördes med avsikten att klargöra ifall det var möjligt att besvara 

det ursprungliga forskningsmotivet, vilket var att undersöka bankernas ekonomiska 

avkastning på utbildningar. Bryman och Bell (2013) menar att det kan vara klokt att 

konstruera och genomföra en pilotstudie innan en undersökning ska utföras. Syftet med att 

genomföra en pilotstudie är att klargöra otydligheter som kan finnas i praktiken vilket kan 

leda till att forskare ändrar undersökningens inriktning, som även denna blev denna studies 

fall.   

Vi märkte att det inte skulle vara möjligt att förverkliga den ursprungliga idén efter 

genomförandet av pilotstudien, då det visade sig vara för tidskrävande att utföra inom 

tidsintervallets ramar av 20 veckor. Vi förstod även att bankerna var kulturellt och strukturellt 

olika, vilka präglade hur utvärderingsarbetet tillämpades på utbildningsprogrammen inom 

organisationerna. Det resulterade i en ändrad forskningsinriktning till att studera 

organisationernas utvärderingsmetoder av utbildningsprogram. 

2.2.2 Urval av respondenter 
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För att undersöka organisationernas utvärderingsmetoder valde vi att samla in information 

från tre olika banker. Detta genomfördes i form av intervjuer med tre kontorschefer i Visby 

och tre kompetensutvecklingschefer i Stockholm, från respektive bank. Anledningen till 

urvalet var att få en djupare förståelse kring hur utvärderingsarbetet praktiseras på både lokal- 

och centralnivå. 

För att kunna få insikten och förståelsen kring bankernas utvärderingsarbete av utbildningar, 

ställde vi följande kriterier för urvalet av respondenter:  

 Respondenterna ska vara i chefsposition.  

 Respondenterna skall besitta information om hur utvärdering utförs inom bankerna. 

 Det skall inte finnas någon tidigare relation mellan oss och respondenterna, då vi 

menar att det skulle påverka intervjun eftersom förutfattade meningar av respondenten 

kan influera det insamlade materialet. 

2.2.3 Ta kontakt med respondenterna 

Respondenterna som vi valde att kontakta hade samtliga hög befattning, varav tre var 

kompetensutvecklingschefer för respektive bank i Sverige. Vi insåg därmed att det kunde bli 

problematiskt att få kontakt med de sistnämnda respondenterna, därför uppsökte vi först 

kontorscheferna i Visby. Det var förhållandevis okomplicerat att fastställa intervjuerna med 

kontorscheferna, vilket resulterade till mer tid att fokusera på förberedelserna inför mötena. I 

slutet av varje intervju frågade vi efter kontaktuppgifter till kompetensutvecklingscheferna 

från varje bank. Lyckligtvis fick vi både mailadresser och telefonnummer till de efterfrågade 

vilket medförde att vi enkelt kunde kontakta dem, dessutom erbjöd samtliga kontorschefer att 

personligen kontakta komptensutvecklingscheferna å våra vägnar. Detta utförde de med 

avsikten att öka chanserna för intervjutillfälle vilka också uppstod utan komplikationer bara 

dagar efter intervjuerna med kontorscheferna.  

Kompetensutvecklingscheferna var dock givetvis lokaliserade i Stockholm som gav upphov 

till logistiska problem. Intervjutillfällena med respektive kompetensutvecklingschef stämdes 

in på olika datum, ibland med flera veckors mellanrum. Vi förstod att detta skulle leda till 

potentiella extrautgifter i form av exempelvis rese- och matkostnad, vilka skulle innebära att 

våra ansträngda studentbidragspräglade budgetar hade tagit stor skada. Därför valde vi att 

utföra somliga intervjuer via Videolänk som vi ansåg skulle ge samma goda resultat som de 

intervjuer som genomfördes fysiskt på plats.   

För att respondenterna skulle få möjlighet till förberedelse inför respektive intervju, mailade 

vi de mest centrala frågorna ett par dagar innan intervjutillfället, (se bilaga A). Syftet med 

detta var att låta respondenterna noggrant förebereda sig och därmed kunna presentera 

utförliga svar till våra frågeställningar. Samtliga respondenter fick även alternativet att vara 

anonyma, vilket vi ansåg kunde resultera i en fri och ohämnad redogörelse kring 

organisationernas utvärderingsarbete. Slutligen planerade vi att utföra semi-strukturerade 

intervjuer. 

2.3 Genomförandet av intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes enligt en semi-strukturerad modell vilket enligt Bryman och Bell 

(2013) innebär att forskaren använder sig av en lista över relativt specifika frågor och teman.  

I vår undersökning gav metoden respondenterna en relativt stor frihet att svara efter egen 

önskan som resulterade i en bredare men samtidigt djupare förståelse kring bankernas 

utvärderingar av utbildningsprogrammen. Dessutom medförde tillvägagångssättet en 

personlig prägel på respektive intervju. Totalt innehöll intervjuschemat 15 övergripande 

frågor som användes vid samtliga intervjuer. 
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I syfte att generera så mycket information som möjligt valde vi att anta två roller vid 

intervjutillfällena. Den ena fokuserade enbart på att intervjua medan den andra förde 

anteckningar och flikade in med relevanta uppföljningsfrågor. Bryman och Bell (2013) menar 

att semi-strukturerade intervjuer har en tendens att kringgå det primära syftet med 

undersökningen. Därför valde vi att förtydliga avsikten med intervjun för samtliga 

respondenter, vilket genomfördse på mail innan intervjuerna och även strax före varje 

intervjutillfälle, för att poängtera för respondenten att inte undvika syftet med intervjun. 

Kontorscheferna besökte vi på respektive arbetsplats. Där fanns det möjligheter att under 

avslappande förhållanden diskutera kring frågorna i intervjuschemat som på olika sätt berörde 

deras utvärderingsmetoder och varför de tillämpade utvärderingar. På grund av 

kompetensutvecklingschefernas geografiska placering kunde enbart en intervju av tre 

genomföras på plats och de resterande intervjuerna utfördes med videolänk. Samtliga 

intervjuer varade mellan 30 och 45 minuter, vilket var en rimlig tid för att få utförliga svar. 

Slutligen mailade vi vid behov kompletteringsfrågor till respondenterna.  

Intervjuerna som utfördes fysiskt vid respondenternas kontor spelades in med hjälp av en 

Iphone i syfte att kunna fokusera på samtalen och de intervjuade reaktioner. Övriga intervjuer 

genomfördes med hjälp av en videolänk och inspelades med Skype-applikationen “Call 

Recorder”. Bryman och Bell (2013) förklarar att inspelning av intervjuer underlättar för 

forskare att fokusera på övriga aspekter som exempelvis kroppsspråk och intervjumiljön.  

Vi transkriberade intervjuerna antingen samma dag som intervjutillfället eller dagen därpå 

med avsikten att undvika eventuella detaljers bortfall. Transkriberingen skapade även 

reflektion av intervjun som underlättade analyseringen av den insamlade informationen. 

Wibeck (2010) menar att transkriberingen är en tidskrävande process och det visade sig 

överensstämma med vår upplevelse av transkribering. Sammanställningen av materialet tog 

ungefärligt en dag per intervju.  

I utformningen av analysen valde vi att dela upp respondenterna i två kategorier, 

kompitensutvecklingschefer och kontorschefer på grund av att det var olika perspektiv på hur 

de utvärderade utbildningsprogram inom samma bank. Anledningen till att vi stundvis 

sammanförde respondenternas svar var för att de kompletterade varandra. 

2.4 Validitet och reliabilitet 

För att kunna avgöra kvalitéten i undersökningen utgör validitet och reliabilitet två viktiga 

kriterier. Bryman och Bell (2013) definierar begreppen reliabilitet och validitet: 

Extern reliabilitet står för den utsträckning i vilken en studie kan upprepas. Detta kan vara 

särskilt svårt att uppfylla i kvalitativ forskning. För att det ska vara möjligt med upprepning 

av en undersökning med liknande svar och slutsatser i en kvalitativ undersökning krävs det att 

forskaren går in i en likartad social roll som den föregående forskaren, vilket kan vara svårt att 

uppnå.  

Kritiken som kan riktas mot den externa reliabiliteten på denna studie är att respondenterna 

och organisationerna anonymiserades, vilket gör det svårt för andra forskare att genomföra 

samma undersökning och uppnå samma resultat.  

Intern reliabilitet innebär att forskarna år överens om hur de ska tolka det de ser och hör en 

undersökning och då forskarna har en liknande utbildning och erfarenhet inom det 

vetenskapliga forskningsområdet.  

Den interna reliabiliteten är hög i denna undersökning eftersom båda forskarna har en likartad 

erfarenhet och utbildning inom det vetenskapliga forskningsområdet. 
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Extern validitet syftar på att redogöra i vilken omfattning resultaten kan generaliseras till 

andra miljöer och situationer.  

Den externa validiteten kan kritiseras i denna undersökning då forskningen bygger på ett 

begränsat urval av respondenter, vilket gör det svårt för generaliserbara resultat. 

Intern validitet innebär att det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens 

observationer och de teorier som används.  

Denna undersökning kan anses besitta hög intern validitet. Detta har uppnåtts genom 

tillämpandet av aktuella och trovärdiga teorier kring utvärdering av utbildningsprogram, 

vilket resulterat i att informationen från teorierna är kompatibel med uppsatsen syfte.  
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3. Utvärderingsmetoder av utbildningsprogram ur ett 
teoretiskt perspektiv 
I detta kapitel kommer teorier gällande utvärdering av utbildningsprogram behandlas. 

Inledningsvis förklaras begreppet Human Resource Development för att sedan utforska 

utvärderingsmetoder av utbildningsprogram. Därefter kommer Phillips utvärderingsmodell 

presenteras och förklaras för att sedan diskutera det teoretiska synsättet på Return On 

Investment. Slutligen kommer begreppet e-learning behandlas för att mynna ut i utmaningar 

med utvärdering av utbildningsprogram.  

3.1 Human Resource Development 
Gibb (2006) menar att HRD är en inriktning inom HRM som involverar att underlätta, guida 

och koordinera arbets- och utvecklingsrelaterade uppgifter. Detta utförs i syfte att försäkra 

individers, gruppers och organisationers prestationer efter önskat utfall. Mohammed et al. 

(2013) uttrycker att en nyckelfunktion i organisationer idag är HRD. HRD-aktiviteter är 

baserade på upplärning och utbildning i syfte att säkra den kontinuerliga utvecklingen av 

medarbetare. Därmed blir HRD-avdelningars mål att förbättra och expandera humankapitalets 

kunskaper. Humankapitalet är individers utbildning, färdigheter, talanger och kompetenser 

som finns tillgängliga i organisationer. Med detta blir HRD en systematisk process där 

anställda lär sig nya och förbättrade färdigheter som kan gynna individens och 

organisationens utveckling.  

Vidare förklarar Mohammed et al. (2013) att HRD:s olika aktiviteters målsättning är att 

frigöra den potential som ligger inom medarbetarna. Det resulterar i att organisationen 

behandlar anställda som en tillgång där värdet på medarbetarna kan stärkas genom att 

utveckla deras olika färdigheter och talanger, vilka kan uppnås med utbildningsprogram. Med 

den bakgrunden har organisationer gradvis ersatt termen utbildningskostnad till 

humankapitalsinvestering. Det synliggör det humana kapitalet som en långsiktig strategisk 

tillgång organisationen förfogar över. 

Mohammed et al. (2013) menar att humankapitalet innefattar specifika faktorer som särskiljer 

den från övriga tillgångar som exempelvis materiella. Materiella tillgångar kan införskaffas 

och förkastas vid vilken given tidpunkt som helst. Humankapitalet däremot behöver en mer 

varsam behandling. Det krävs en omsorgsfull rekrytering och ytterligare ansträngningar för att 

behålla individerna. Humankapitalet utvecklas även över tid medan materiella resurser 

deprecierar. Dessa egenskaper har gjort humankapitalet till en central komponent i 

organisationer. Med denna bakgrund anser Mohammed et al. att det finns en utmaning för 

chefer att fatta beslut gällande HRD-investeringar, därför finns det behov av legitima 

utvärderingsmetoder. 

3.2 Utvärdering av Human Resource Development 

Inom HRD-området är utvärdering ett omfattande begrepp framhäver Gibb (2006). Det 

omfattar aktiviteter med olika syften, ett exempel på en HRD-aktivitetet är utvärderingen av 

utbildningsprogram betonar Swansson och Holton (2001). Avsikten kan vara att samla in data 

på de individer som utfört en utbildning med ändamålet att undersöka hur de upplevde den 

och hur mycket individerna utvecklat sina kunskaper. Andra syften kan inkludera att utreda 

ifall utbildningsmålen blivit uppnådda och undersöka ifall fördelarna överstigitit kostnaderna 

på utbildningsprogramen. Ett utbildningsmål kan vara att deltagarna aktivt ska tillämpa 

kunskaperna de erhållit från en utbildning i det vardagliga arbetet. Detta stärks av Chimote 

(2010) som poängterar att utvärderingar av utbildningsprogram är ett viktigt moment, med 

avsikten att kunna avgöra om organisationer uppnår målen med utbildningar. Garavan (2007) 
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menar att ansvariga inom HRD bör anpassa HRD-målen efter intressentergruppers förväntan, 

som exempelvis kunder och ägare, med intentionen att uppvisa en legitimitet gentemot dem. 

Vidare fastslår Gibb (2006) att information som utvärderingar medför kan avgöra ifall 

utbildningar varit framgångsrika och identifiera eventuella brister med dem. Phillips och 

Phillips (2006) lyfter fram att det ligger i många organisationers intresse att undersöka hur 

och varför ett utbildningsprogram är framgångsrikt eller inte. Nya utbildningar kan vara 

kostsamma, därför är det viktigt för organisationer att genomföra utvärderingar. Vidare menar 

Phillips och Phillips (2006) att organisationer bör utvärdera utbildningsprogram i syfte att 

underlätta för HRD-ansvariga att värdesätta en utvärdering.   

Enligt Chimote (2010) finns två primära anledningar till utvärdering av utbildningsprogram. 

Den första anledningen är att demonstrera programmens bidrag till organisationens 

övergripande mål, som exempelvis högre produktivitet, med avsikten att avgöra om 

programmet ska fortgå. Det andra motivet är att samla in information angående 

utbildningsprogrammen med ändamålet att kunna avgöra hur de kan förbättras och utvecklas.  

Kirkpatrick och Kirkpatrick (2006) beskriver tre specifika skäl till varför utbildningar bör 

utvärderas. Första skälet är att en utvärderingsmodell kan motivera budgeten för ett 

utbildningsprogram genom att demonstrera hur den bidrar till organisationens mål och 

framtidsvisioner, som exempelvis öka medarbetares kompetens och därmed utveckla 

organisationen. Det andra skälet är att en utvärdering möjliggör för organisationer att bedöma 

ifall ett utbildningsprogram är lönsamt. Slutligen kan en utvärdering resultera i att det blir 

enklare att identifiera hur utbildningsprogram kan förbättras. En populär metod att använda 

sig av för att utvärdera utbildningar är Kirkpatricks modell konstaterar Gibb (2006). 

3.3 Utvärderingsmodeller 
Gibb (2006) menar att Kirkpatricks modell beskriver hur utvärderingar av ett 

utbildningsprogram kan utföras tydligt och konkret med hjälp av fyra utvärderingsnivåer. 

Kirkpatrick och Kirkpatrick (2006) fastställer att de fyra nivåerna primärt mäter reaktion, 

inlärning, beteendeförändring och resultat. Utvärdering på varje nivå speglar utfallet som ett 

utbildningsprogram genererat. 

1.  Reaktion, mäter hur deltagarna i en utbildning reagerade och upplevde en specifik 

utbildning. 

2.  Inlärning, utreder i vilken utsträckning deltagares attityd, kunskap och skicklighet i 

arbetet förändrats i följd av ett utbildningsprogram. 

3.  Beteendeförändring, beskriver i hur stor utsträckning deltagares beteenden förändrats 

på grund av utbildningen. 

4.  Resultat, avgör om prestationsförändringar som inträffat på organisationsnivå i följd 

av en utbildning resulterat till ett bättre affärsresultat, exempelvis högre kundnöjdhet 

och produktivitet, som en följd av tillämpad kunskap från ett givet 

utbildningsprogram. 

Bates (2004) konstaterar att modellen förtydligar vilka faktorer som bör utvärderas i ett 

utbildningsprogram. Den skapar en förståelse för HRD-ansvariga angående hur utbildningar 

systematiskt kan utvärderas, vilka resulterat i att organisationer enklare kan analysera de 

effekter som utbildningsprogram orsakat. Wang och Spitzer (2005) poängterar att 

Kirkpatricks modell är enkel att tillämpa vilket är en betydande faktor för modellens 

genomslag, dock är modellens enkelhet något som även kritiserats. 
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Wang och Spitzer (2005) anser att en av de mest negativa aspekterna med Kirkpatricks 

modell är förenklingen. Russ-Eft och Preskill (2005) instämmer och anser att den främsta 

kritiken mot Kirkpatricks modell är att den kan uppfattas som naiv, förenklad och otillräcklig. 

Phillips och Phillips (2009) poängterar att modellen saknar faktorer som är väsentliga för att 

skapa en trovärdig utvärdering av utbildningar inom organisationer. Modellen analyserar inte 

eventuella ekonomiska fördelar och nackdelar med utbildningsprogram. Därför konstruerades 

Jack Phillips en ny modell, Phillips modellen. 

3.4 Phillips modell 
Patel (2010) förklarar att det åstadkommits många framsteg med utvärderingen av 

utbildningsprogram och i dagsläget är Phillips modellen en av de mest populära 

utvärderingsmetoderna. Phillips och Phillips (2006) menar att modellen grundar sig på 

Kirkpatricks modell men inkluderar vissa modifikationer och en tillagd nivå av utvärdering. 

De största modifieringarna är på fjärde nivån resultat och tillägget av nivå fem, ROI. På den 

fjärde nivån isolerar Phillips utbildningseffekterna för att beräkna ett affärsresultat, vilket 

Kirkpatricks modell inte tar upp. Ytterligare förändrade Phillips termerna på den första och 

tredje nivån från reaktion till reaktion, tillfredsställelse och planerade åtgärder och 

beteendeförändring till tillämpning och implementering dock är det ingen signifikant skillnad 

på dem. Phillips och Phillips (2006) menar att utvärdering med Phillips modell kräver 

engagemang från de som är involverade inblandande i en utvärderingsprocess med syfte att 

genomföra den utförligt, detta gäller både medarbetare och högsta ledningen. 

Nivå 1: Reaktion, tillfredsställelse och planerade åtgärder 

Den första nivån visar den kort- samt långsiktiga tillfredsställelsen som uppstått efter ett 

utbildningsprogram. Nivån underlättar för befattningshavare att undersöka hur deltagarnas 

nya färdigheter kan tillämpas i arbetet. De flesta organisationerna använder frågeformulär 

eller enkäter för att utvärdera utbildningen på den första nivån, men det kan även utföras med 

utvecklingssamtal konstaterar Phillips och Phillips (2006). Dock visar en utvärdering på 

denna nivå inte om deltagarna har lärt sig nya kunskaper och färdigheter. 

Nivå 2: Inlärning 

Syftet med den andra nivån är att kommunicera och utvärdera vad deltagarna lärt sig på ett 

utbildningsprogram och bedöma hur väl deltagarna tagit in den information som 

utbildningsmaterialet tillfört. Nivån definierar tre olika typer av inlärningsmål; medvetenhet, 

kunskap och prestation. Det finns olika metoder organisationer kan tillämpa för att utreda 

nivån som exempelvis tester, simuleringar, fokusgrupper och rollspel menar Phillips och 

Phillips (2006). Ett positivt resultat på denna nivå visar dock inte om de nya kunskaperna 

verkligen tillämpats på arbetsplatsen. 

Nivå 3: Tillämpning och implementering 

Tillämpning och implementering förklarar vad eleverna förväntas kunna efter ett 

utbildningsprogram genomförts belyser Phillips och Phillips (2006). Betydelsen med denna 

nivå är ifall de nya kunskaperna som erhållits från den tidigare nivån, inlärning, applicerats 

och hur väl de tillämpas samt hur utbildningsprogrammet påverkat deltagares 

beteendeförändringar. Metoder för att utvärdera nivån inkluderar observation, 

utvecklingssamtal med handledare eller chef, frågeformulär alternativt enkäter till 

medarbetare där de besvarar hur tillämpningen av den nya kunskapen genomförts. Dock 

behöver ett positivt resultat på denna nivå inte automatiskt innebära ett bättre affärsresultat. 

Nivå 4: Affärsresultat 
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Fjärde nivån är resultatbaserad och visar i vilken utsträckning en individs nya kunskaper och 

beteendeförändringar påverkar affärsresultatet framhäver Phillips och Phillips (2006). Ett 

affärsresultat kan definieras som mängd försäljning, produktionsförändring och kundnöjdhet. 

Det kan vara problematiskt att utvärdera den fjärde nivån då kvalitetsförändringar i 

produktion och kundnöjdhet anses av HRD-ansvariga vara svårt att utvärdera. Nivån 

fokuserar på mätning av det faktiska affärsresultat som uppnåtts efter att medarbetare 

genomfört utbildningsprogram. Dock utvärderar inte nivån den faktiska 

penningsavkastningen, det vill säga ROI.   

Nivå 5: Return On Investment   

Syftet med den slutgiltiga nivån är att mäta den ekonomiska avkastningen som en investering 

i ett utbildningsprogram eventuellt kan frambringa konstaterar Phillips och Phillips (2006). 

ROI jämför de totala nettointäkterna som kan uppstå av ett utbildningsprogram med de 

tillkommande kostnaderna. Enligt Wang och Spitzer (2005) kan ROI räknas ut enligt följande 

formel: ROI = (Total netto - Total kostnad) / Totalkostnad x 100 %. 

3.4.1 Isoleringseffekten 
Phillips och Phillips (2006) betonar att Phillips modell isolerar effekten av 

utbildningsprogram med syftet att skapa en rättvisande bild på hur utbildningar verkligen 

påverkat organisationen. Det demonstreras framförallt i den fjärde och femte nivån, 

affärsresultat och ROI. Isoleringseffekten kan utföras genom en jämförelsestudie mellan två 

olika grupper individer. Den ena gruppen fungerar som en experimentell grupp i ett specifikt 

utbildningsprogram och den andra utgör en kontrollgrupp som inte genomför något 

utbildningsprogram. Sammansättningen av båda grupperna bör vara så lika som möjligt och 

urvalet av deltagare för varje grupp skall vara slumpmässig om det skall räknas som en 

legitim isoleringseffekt. Då detta utförts kan prestationsskillnaderna i grupperna uppvisas och 

sedan jämföras, därmed är isoleringseffekten konstruerad. Vidare förklarar Phillips och 

Phillips (2006) att nästa steg är konverteringen av data till monetära värden för att sedan 

kunna beräkna ROI av ett utbildningsprogram. 

3.4.2 Konvertering till monetära värden 
Konverteringen uppstår genom att samla in data från de fyra första nivåerna i Phillips modell 

konstaterar Phillips och Phillips (2006). Datan skall omvandlas till monetära värden som 

sedan kan jämföras med kostnader på ett utbildningsprogram. Det kan vara en komplicerad 

process men ROI-uträkningen kräver att penningvärden sätts på varje aspekt som förändrats i 

organisationen på grund av ett utbildningsprogram. Aspekter som ofta undersöks är 

försäljning eller antal producerade produkter. Dock finns det tillgångar som kan vara 

komplexa att översätta, nämligen immateriella tillgångar. 

3.4.3 Identifiering av immateriella tillgångar 
Enligt Phillips och Phillips (2006) kan vissa resultat vara komplexa att omvandla till monetära 

värden. Ofta är det svårt att sätta ett penningvärde på immateriella tillgångar som exempelvis 

kundnöjdhet eller medarbetarnöjdhet. Resultaten av ROI-utvärderingar på immateriella 

tillgångarna kan vara missledande. Organisationer bör därmed inte utvärdera dessa aspekter 

med en ROI-uträkning, istället skall de redovisa resultaten som immateriella förmåner. 

Däremot kan de förbättrade affärsresultaten som exempelvis försäljning och producerade 

produkter redovisas med ROI-uträkningar eftersom dessa enheter lättare kan kvantifieras till 

data. Slutligen poängterar Phillips och Phillips (2006) att ROI är ett värdefullt måttverktyg vid 

affärsinvesteringar och det är ett verktyg som har expanderats till alla typer av investeringar, 

inklusive humankapitalet. 
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3.5 Return On Investment 
Wang och Spitzer (2005) förklarar att framväxten av ROI grundades i att ekonomin växte till 

en global nivå i början på 1990-talet vilket skapade en ökad konkurrens. Det resulterade i en 

stigande press på de ekonomiska förhållanden som rådde vilket medförde högre krav på 

ansvarstagandet i organisationer. Little (2014) konstaterar att den ökade 

kostnadsmedvetenheten skapade ett större behov att generera maximal avkastning på 

investeringar. Detta påverkade samtliga enheter i en organisation, inklusive HRD-

avdelningen. Till följd av detta poängterar Wang och Spitzer (2005) att många HRD-

avdelningar började tillämpa utvärdering av finansiella mått genom ROI-uträkningar. Phillips 

och Phillips (2007) förklarar att ROI är ett värdefullt verktyg i syfte att kommunicera ut 

positiva respektive negativa avkastningar som HRD-investeringar kan medföra. 

Användningen av ROI-uträkningar har flera fördelar, specifikt fem stycken: 

1. Förändra befattningshavares uppfattningar angående utveckling av personal: Ifall 

ROI-processen appliceras fullständigt och kontinuerligt kan det övertala 

befattningshavare att utbildningar bör ses som investeringar och inte kostnader, då de 

kan utveckla personal på lång sikt poängterar Phillips och Phillips (2007). Chefer kan 

genom ROI-uträkningar observera att utbildningar har finansiell påverkan på 

organisationer och därmed öka respekten för HRD-avdelningar. Det kan även bilda ett 

starkare samarbete mellan linjechefer och HRD-avdelningar. 

2. Uppmärksamhet från befattningshavare: Avkastning är något som intresserar 

befattningshavare eftersom de ofta uppskattar arbetet med överföringen av ett 

utbildningsresultat till ett penningvärde. Det gör dem bekväma med utbildningar och 

underlättar investeringsbeslut gällande HRD-avdelningar. 

3. Bidrag till mätningen: Tydliga och specifika utvärderingsmått underlättar för 

utbildningsansvariga att genomföra utbildningsbeslut, då ROI visar fördelarna 

respektive nackdelarna med utbildningarna uttryckt i penningvärden konstaterar Phillips 

och Phillips (2007).  

4. Fokus på resultatet: ROI-metodiken är en resultatbaserad process vilket innebär att det 

fokuserar på resultaten som utbildningar tillför betonar Phillips och Phillips (2007). Det 

kräver att de involverade i en utvärderingsprocess fokuserar på mätbara resultat, 

avkastningen, i syfte att uppnå utbildningens mål och det kan resultera i att ROI 

effektiviserar utbildningarna. 

5. Fastställa prioriteringar på utbildningsprogram: ROI-uträkningar på 

utbildningsprogram visar på vilka program som tillför ekonomiskt mest till en 

organisation förklarar Phillips och Phillips (2007). Detta gör det enklare för 

organisationer att prioritera vilka utbildningsprogram som bör utvecklas. Framgångsrika 

utbildningsmetoder kan tillämpas på andra utbildningar och ineffektiva 

utbildningsmetoder kan modifieras, alternativt elimineras. 

3.6 Return on Investment Utmaningar 
Wang et al. (2002) menar att ROI-uträkningar är ett bra verktyg i syfte att utvärdera 

avkastningen på utbildningsprogram, dock kan HRD-ansvariga välja att inte genomföra ROI-

uträkningar eftersom andra arbetsuppgifter prioriteras. Om en ROI-uträkning ändå skulle 

utföras trots att den inte är prioriterad kan det finnas en risk att den inte genomförs korrekt, 

vilket kan generera missledande information till chefer som ska fatta investeringsbeslut 

gällande utbildningar. Det kan resultera i att förtroendet för HRD-avdelningar minskar på 

långsikt. Phillips och Phillips (2007) konstaterar att det kan vara svårt att demonstrera vilka 
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effekter en ROI-utvärdering tillfört organisationer vilket medfört att det uppstått barriärer då 

organisationer ska implantera ROI. Dessa barriärer är:   

1. Kostnad och tid: ROI-utvärderingen är resurs- och tidskrävande menar Phillips och 

Phillips (2007). En omfattande ROI-process kan uppta 3-5 % av den totala 

utbildningsbudgeten vilket hindrar vissa organisationer att implementera ROI i 

utvärderingsprocessen. 

2. Brist på kompetens: Phillips och Phillips (2007) menar att många ansvariga inom 

HRD varken förstår eller har kompetensen som krävs för att tillämpa ROI-uträkningar 

på HRD-aktiviteter. Mätning och utvärdering är ofta inte en del av deras vardagliga 

arbete, vilka innebär att utbildningsprogrammen fokuserar på inlärningen istället för de 

monetära resultaten.   

3. Felaktig behovsbedömning: Ofta är det svårt att bedöma vad utbildningsprogram ska 

ha för innehåll om inte tydliga och konkreta mått finns. Resultatet blir då att många 

program implementeras av fel anledningar som är baserat på ledningens önskemål eller i 

syfte att följa en populär trend i en given industri förklarar Phillips och Phillips (2007). 

Om utbildningen inte är nödvändig kommer vinsten på utbildningarna vara minimala. 

4. Rädsla: Vissa HRD-avdelningar tillämpar inte ROI då det finns en rädsla för att 

misslyckas eller för det okända, dessa faktorer kan framträda på olika sätt. HRD-

ansvariga kan vara oroliga för konsekvenserna som uppstår ifall ett negativt ROI-värde 

demonstreras i uträkningen. HRD-ansvariga kan befara att ROI-uträkningar visar på 

negativa resultat av deras eget arbete, istället som ett förbättringsverktyg för 

utbildningsprogram poängterar Phillips och Phillips (2007). Slutligen kan ROI även 

hota de traditionella metoder som organisationer använt tidigare och känner sig trygga 

med. 

5. Disciplin och planering: För en lyckad ROI-implementering krävs det disciplin och 

planering för att fullfölja ROI-processen fastställer Phillips och Phillips (2007). Det 

behövs ROI-analyser, utvärderingsmått, utvärderingspolicys, implementeringsscheman 

och uppföljningsscheman. Utvärderingsenheten kan visa brist på disciplin för att 

uppfylla dessa krav. 

6. Felaktiga antaganden: Utvärderingsansvariga kan göra felaktiga antagande angående 

ROI-processen anser Phillips och Phillips (2007). Exempelvis antagandet att effekterna 

av inlärningen inte kan uträknas korrekt, antagandet att anställda inte är tillräckligt 

kompetenta och därför inte kan utföra ROI-uträkningar samt slutligen antagandet att 

chefer inte vill se resultaten av inlärning och utveckling uttryckt i siffror. Följden blir då 

att organisationer inte genomför ROI-uträkningar. 

Investeringar i humankapitalets utveckling kan vara kostsamt, därför kan en ROI-process 

tillföra onödiga extrakostnader för organisationer konstaterar Wang och Spitzer (2005). 

Rennie och Morrison (2013) beskriver en metod i syfte att reducera kostnader och 

upprätthålla budgetar genom att undvika utgifter som är förknippade med lärarledda 

utbildningar, som exempelvis lokalhyra, anställdas lön och resekostnader. Den metod som 

Rennie och Morrison diskuterar är e-learning-utbildningar. 

3.7 Utvärdering med e-learning 
“We firmly believe that the considered and efficient uses of educational technology can 

provide at least as good as an experience as "traditional" face-to-face education.” 

konstaterar Rennie och Morrison (2012, s. 6) 

Rosenberg och Jeffrey (2001) definierar e-learning som utbildning och lärande med 

elektroniska medier, framförallt internet. Det finns dock kriterier som bör uppfyllas för att 

utbildningar ska få definieras som e-learning. E-learning skall distribueras över intranät eller 
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internet genom elektronisk utrustning som exempelvis datorer. Det skapar en direkt möjlighet 

att uppdatera, lagra och dela inlärningsmaterial på ett snabbt, pedagogiskt och effektivt sätt 

E-Learning är ett kostnadseffektivt och pedagogiskt utbildningsalternativ framhåller DeRoiun, 

Fritzsche och Salas (2005). E-learning kräver knappt någon fysisk plats eftersom många av 

dess komponenter och tjänster kan användas med datorer av ett stort antal oberoende personer 

utan att negativt påverka inlärningen. Genom organisationers tillämpning av e-learning kan 

bättre förutsättningar skapas för att anpassa utbildningar till medarbetare poängterar Rentroia-

Bonito, Jorge och Ghaoui (2006). Enligt Werner och DeSimone (2011) har även utvärdering 

av utbildningsprogram påverkats av förändringar och framsteg som e-learning medfört. 

Generellt har datainsamlingen av utbildningsutvärderingar blivit enklare, framförallt 

utvärderingar av utbildningsdeltagares reaktioner och inlärning eftersom det är relativt simpelt 

att kvantifiera den datan. Dock menar Werner och DeSimone att deltagares 

beteendeförändringar och hur organisationers affärsresultat påverkats av utbildningar, ofta är 

svårt att utvärdera elektroniskt och kräver mer tid och resurser. 

3.8 Utmaningar med utvärderingar 
Patel (2010) hänvisar till en studie där 704 HRD-ansvariga besvarar frågor angående hur de 

utvärderar utbildningsprogram med Phillips modell. Studien uppvisar att de flesta 

organisationerna utvärderar enligt den första- och andra nivån samt att utvärderingen 

kontinuerligt avtar på de resterande nivåerna. I följande utsträckning utvärderade de 704 

HRD-ansvariga efter Phillips modell:  

1. 91.6 % utvärderade reaktion, tillfredsställelse och planerade åtgärder.  

2. 80.8 % utvärderade inlärning. 

3. 54.6 % utvärderade tillämpning och implementering. 

4. 36.9 % utvärderade affärsresultat.  

5. 17.9 % utvärderade ROI. 

Anledningen till den gradvisa minskade användningen på nivåerna i Phillips modell kan bero 

på komplikationer att frambringa de nödvändiga informationerna som krävs för att utvärdera 

på just de nivåerna förklarar Patel (2010). Det krävs mer tid, resurser och expertis att utföra de 

senare nivåerna. Ahmed et al. (2010) uttrycker olika anledningar till svårigheter med att 

utvärdera utbildningsprogram: 

1. Finna tid för utvärdering. 

2. Avsaknad av enkla men samtidigt kvalificerade utvärderingsmetoder. 

3. Svårt att finna personal med kompetens att utvärdera utbildningsprogram. 

4. Kommunicera utvärderingsresultat till ledning och chefer. 

5. Svårigheten att få medarbetare involverade i utvärderingsprocessen. 

6. Svårigheten att få högsta ledningens engagemang i utvärderingsprocessen. 

Kirkpatrick och Kirkpatrick (2006) framhäver att organisationer fokuserar på genomförandet 

av utbildningar och inte utvärderingen av dem, vilka resulterar i att utvärderingar ofta 

prioriteras bort. Vidare konstaterar Werner och DeSimone (2011) att det finns tre primära 

anledningar varför HRD-utvärderingar kan anses som bristfälliga. För det första är det inte är 

en enkel uppgift att utvärdera HRD-aktiviteter. Det krävs tid, resurser och expertis som HRD-

personal kan sakna. För det andra kan många faktorer utanför HRD-program påverka 

medarbetares prestationer, som exempelvis arbetsmiljö. Det resulterar i svårigheter att 

utvärdera de effekter som utbildningsprogram kan generera. För det tredje kan personal som 

förknippas med HRD-program vara rädda för eventuell kritik som kan uppstå, om ett 

utbildningsprogram avslutas på grund av att ett negativt resultat från en utvärdering. Dock 

poängterar Gibb (2006) att det finns ett behov av att utvärdera HRD-aktiviteter i 
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organisationer eftersom det underlättar för befattningshavare att förstå hur kunskapen av 

personalen kan tillämpas efter en utbildning.    

Kirkpatrick och Kirkpatrick (2006) konstaterar att det inte finns någon specifik metodik för 

hur man ska utföra utvärderingen. Gibb (2006) menar att något som är tydligt med befintliga 

utvärderingsmodeller är att det inte finns någon överensstämmelse mellan dem när det gäller 

vad som utvärderas. Även Wang och Spitzer (2005) poängterar att valet av metod sannolikt 

inte kommer standardiseras, utan troligen baseras på vilken metod som skapar mest mening 

för det specifika fall i organisationers utbildningsprogram som skall utvärderas.  

3.9 Sammanfattning av Human Resource Development Utvärdering 

Human Resource Development utgör en betydande del av HRM, med fokus på utveckling och 

utbildning av humankapitalet förklarar Gibb (2006). Utbildningar bör utvärderas i syfte att 

delvis förbättra utbildningar och därmed medarbetares kompetens. Det finns olika 

utvärderingsmodeller, en av de främsta är Phillips modell som är baserad på Kirkpatricks 

modell framhäver Phillips och Phillips (2006). Phillips modell utvärderar följande nivåer: 

 

 

Tabell 1. Sammanfattning av Phillips fem nivåer av utvärdering (Phillips och Phillips 2007). 

Phillips och Phillips (2006) menar att utvärderingsprocessen är omfattande och kan anses vara 

problematisk. Figur 1 demonstrerar hur en sådan process kan se ut.  
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Figur 1. Egen tolkning av Phillips utvärderingsprocess (Phillips och Phillips 2006). 

Datainsamlingen från Phillips nivåer utmynnar i den slutgiltiga nivån ROI förklarar Phillips 

och Phillips (2007). Nivån uppvisar den ekonomiska avkastningen som utbildningsprogram 

kan generera eftersom ROI jämför de ekonomiska förmånerna som uppstått med de 

fullständiga kostnaderna efter ett genomfört utbildningsprogram. Phillips och Phillips (2007) 

uttrycker följande fördelar samt utmaningar med ROI (se tabell 2): 

 

Tabell 2. Sammanfattning av fördelar respektive utmaningar med ROI (Phillips och Phillips 2007). 

Utbildningars utvärderingsprocess påverkats av förändringar som tillkommit med e-learning 

poängterar Werner och DeSimone (2011). Resultatet har blivit att fler utbildningar och 

utvärderingar genomförs elektroniskt. 

Slutligen poängterar Achmed et al. (2010) att det finns utmaningar med att utvärdera 

utbildningsprogram, som exempelvis: 

1. Finna tid för utvärdering. 

2. Avsaknad av enkla men samtidigt kvalificerade utvärderingsmetoder. 

3. Svårt att finna personal med kompetens att utvärdera utbildningsprogram. 

4. Kommunicera utvärderingsresultat till ledning och chefer. 
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5. Svårigheten att få medarbetare involverade i utvärderingsprocessen. 

6. Svårigheten att få högsta ledningens engagemang i utvärderingsprocessen. 
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4. Bankers utvärdering av utbildningsprogram 

Kapitlet innehåller en sammanställning av vår empiriska undersökning där vi intervjuade sex 

respondenter från tre olika banker. Inledningsvis presenteras respondenterna från varje bank. 

Därefter beskriver vi hur bankernas utbildningsprogram är uppbyggda för att sedan utreda hur 

den eventuella utvärderingen praktiskt tillämpas. Sedan behandlas bankernas syn på 

finansiella mått och kostnadseffektivitet och bankernas syfte med utvärderingen av 

utbildningsprogram.  

4. 1 Presentation av utvalda organisationer och respondenter 

De utvalda organisationerna för studien är de tre svenska storbanker, där respondenterna 

utgörs av en kompetensutvecklingschef och en kontorschef från respektive bank. Eftersom 

respondenterna önskade vara anonyma används följande kodnamn för respektive respondent: 

Bank Alpha: Kontorschef (A1) och kompetensutvecklingschef (A2) Bank Beta: Kontorschef 

(B1) och kompetensutvecklingschef (B2) Bank Gamma: Kontorschef (G1) och 

kompetensutvecklingschef (G2).  

Respondent Position 

Respondent A1 Kontorschef i Visby inom bank Alpha. 

Respondent A2 Kompetensutvecklingschef i Stockholm inom bank Alpha. 

Respondent B1 Kontorschef i Visby inom bank Beta. 

Respondent B2 Kompetensutvecklingschef i Stockholm inom bank Beta. 

Respondent G1 Kontorschef i Visby inom bank Gamma. 

Respondent G2 Kompetensutvecklingschef i Stockholm inom bank Gamma. 

Tabell 3. Fakta om respondenterna. 

4.2 Bankernas utbildningsprogram 

4.2.1 Bank Alpha 

De som primärt utformar och modifierar nuvarande utbildningar i bank Alpha är en 

kompetensutvecklingscentral som har en central position inom banken förklarar respondent 

A1. Utbildningarna som utformas är tillgängliga för samtliga bankkontor i Sverige. Det finns 

två olika typer av utbildningar inom banken, lärarledda utbildningar och e-learning 

utbildningar. De flesta utbildningsprogrammen utgörs av e-learning och procentuellt 

genomförs ungefärligt 60 % av utbildningarna med e-learning, resterande utbildningar är 

lärarledda. Även respondent A2 konstaterar att de flesta utbildningarna är baserade på e-

learning.   

Respondent A2 framhäver att grundutbildningarna som innehåller baskunskaper vilka är 

obligatoriska för medarbetare att lära sig, exempelvis kan grundutbildningarna innefatta hur 

de anställda ska bemöta kunder som oftast utförs genom e-learning. Det är framförallt 

nyanställda som använder sig av e-learning-utbildningarna. Respondent A1 menar att 

anställda som genomgått grundutbildningarna och erhållit en viss praktiskt erfarenhet övergår 

gradvis till lärarledda utbildningar. Dock sker det fortfarande e-learning-utbildningar för 
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erfarna medarbetare, men inte i lika stor utsträckning. Slutligen poängterar respondent A2 att 

syftet med dessa utbildningar är att utveckla kompetensen hos medarbetarna. 

4.2.2 Bank Beta 

Respondent B2 betonar att banken årligen gör en uppskattning vilken kompetens 

medarbetarna i nuläget har. Utifrån den bilden skapar och modifierar organisationen 

utbildningar, framförallt är det regionsbanken som utformar utbildningarna. Dock poängterar 

respondenten att innehållet i utbildningarna ska vara inom ramen för bankens strävan efter 

hög medarbetarkompetens. Banken undersöker även externt om det finns metoder att tillämpa 

för personalutbildning. Internet används till exempel ofta för att söka efter nya utbildningar. 

Respondent B2 menar även att banken undersöker hur andra organisationers 

utbildningsprogram ser ut och vilka aspekter på deras utbildningar som kan anses vara 

positiva. Slutligen poängterar respondent B1 att det lokala kontoret styr vilka utbildningar 

som anställda genomgår. 

Respondent B1 belyser att det finns två typer av utbildningar, lärarledda och e-learning. De 

flesta grundläggande utbildningarna är baserade på e-learning. Det är framförallt nyanställda 

medarbetare som genomgår dessa utbildningar eftersom de är obligatoriska. Lärarledda 

utbildningar är ofta vidareutbildningar som förekommer i traditionella utbildningssalar. 

Respondenten förklarar dock att det existerar en kombination av e-learning och lärarledda 

utbildningar nämligen Flipped Classroom, som är en undervisningsmetod med betoning på att 

använda digitala verktyg. Metoden erbjuder webbaserade föreläsningar där lärare undervisar 

med videolänk istället för en traditionell klassrumsföreläsning. Detta menar respondenten ger 

deltagarna en utbildning med stor frihet att utforma sin egen studiemetod. Det är även ett mer 

kostnadseffektivt alternativ till lärarledda utbildningar. 

4.2.3 Bank Gamma 

Respondent G1 förklarar att banken använder två typer av utbildningar, lärarledda och e-

learning utbildningar, där de lärarledda ofta är obligatoriska. När alla obligatoriska 

utbildningar är genomförda utbildas medarbetare nästan uteslutande med e-learning-

utbildningar. Respondenten poängterar att medarbetarnas roller och kompetenser i banken styr 

vilka utbildningar som erbjuds. Detta stärks av respondent G2 som poängterar att syftet med 

utbildningar inom banken är att utveckla kompetensen hos medarbetarna. 

4.3  Bankernas utvärderingsmetoder 
4.3.1 Bank Alpha 

Respondent A1 förklarar att det inte finns någon officiell utvärderingsmodell inom banken, 

men poängterar att samtliga utbildningar utvärderas. Det finns dock utvärderingsmetoder som 

används efter en utbildning genomförts. Respondenten menar att majoriteten utav 

utvärderingarna av utbildningsprogrammen utförs av kompetensutvecklingscentralen. 

Kompetensutvecklingscentralen genomför ofta utvärderingar genom enkäter som skickas till 

medarbetarnas arbetsmail. Exempelfrågor som enkäterna kan innehålla är angående hur 

utbildningarna upplevts och om medarbetare varit nöjda med utbildningen. Respondent A2 

konstaterar att frågor på enkäterna handlar om deltagarna uppnått målen med utbildningen 

och ifall kunskapen är relevant för medarbetarens yrkesroll. Vidare konstaterar respondenten 

att det framförallt är e-learning utbildningar som utvärderas med enkäter. Detta stärks av 

respondent A1 som poängterar att majoriteten av e-learning-utbildningarna avslutas med 

enkäter men konstaterar att det även utförs kunskapstester efter e-learning-utbildningarna. På 

kunskapstesterna måste deltagarna besvara rätt på ett specifikt antal frågor för att bli 

godkända. Respondent A2 förklarar dock att hur medarbetare faktiskt tillämpar sina 
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kunskaper från ett utbildningsprogram där kontorschefens ansvar är att följa upp och detta 

uttrycker sig i form av medarbetarsamtal. 

Respondent A2 menar att kontorschefen vid varje kontor bör hjälpa medarbetare att reflektera 

vad en denne har lärt sig och hur den inlärda kunskapen praktiskt kan tillämpas i det 

vardagliga arbetet. Vidare förklarar respondenten att banken i dagsläget utvecklar övningar 

och metoder som ska hjälpa medarbetare att aktivt tillämpa kunskaperna, men det är oklart när 

övningarna är färdigutvecklade och klara att använda.   

Medarbetarsamtalens utvärderingar av utbildningar är betydelsefulla då de kan leda till en 

högre produktivitet och därmed ett bättre affärsresultat konstaterar respondent A2. Dock är 

det problematiskt med uppföljning och statistiskt påvisa dessa resultat. Respondent A1 

framhäver att en mindre del av utvärderingen genomförs på lokal nivå vid varje enskilt kontor 

i form av kontinuerliga medarbetarsamtal, en gång i månaden. Hur en sådan uppföljning sker 

kan variera beroende på utbildning och kontorschef. Medarbetarsamtalen ska undersöka 

utvecklingsbehov och utreda tillfredsställelsen med utbildningsprogramen. 

Utvecklingssamtalen undersöker även medarbetares potentiella önskemål med framtida 

utbildningar. Respondent A2 belyser att utvärderingsmetoden varierar beroende på hur 

omfattande utbildningarna är. 

Slutligen poängterar respondent A2 att banken i dagsläget utvecklar en modell som ska kunna 

förbättra organisationens utvärderingsarbete. Den ska utvärdera beteendeförändring som 

uppstår hos medarbetare och även statistiskt påvisa ekonomiska resultat som genererats av 

den beteendeförändringen som uppstått efter en utbildning. Det är dock oklart när modellen 

blir färdigställd och kan implementeras i bankens utvärderingsarbete. 

4.3.2 Bank Beta 

Respondent B2 konstaterar att det inte finns någon officiell modell för utvärdering av 

utbildningsprogram inom banken då det främst är kontorschefen på varje enskilt kontor som 

ansvarar för det. Dock kan huvudkontoret assistera med idéer hur utbildningar kan utvärderas. 

Respondent B1 menar att utvärderingen som utförs på kontoren genomförs med 

utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare efter utbildningar. I medarbetarsamtalen 

utvecklar man en individuell handlingsplan för den anställda och det förekommer ungefärligt 

2-3 gånger per år. Diskussioner kring medarbetares utvecklingsbehov på kort- och långsikt 

planeras under medarbetarsamtal och det utförs även uppföljningar på utbildningar med syftet 

att undersöka hur anställda upplevt dem. Dialogerna kan exempelvis handla om hur 

tillfredsställande ett utbildningsprogram varit för medarbetarens lärande och 

kompetensutveckling. Medarbetarsamtalen undersöker även om utbildningen varit relevant 

för medarbetarens yrkesroll. Vidare uttrycker respondenten att elektroniska 

utvärderingsenkäter kan utformas på omfattande utbildningar, dock förekommer det relativt 

sällan. Syftet med enkäterna är att undersöka hur medarbetare upplevde utbildningarna och 

om de varit tillfredsställande. Slutligen förklarar respondenten att utbildningar som 

genomfördes med e-learning avslutas med ett test där deltagarna måste svara rätt på ett visst 

antal frågor för att bli godkända, frågornas innehåll handlar om kunskapen som utbildningen 

har förmedlat. 

Respondent B1 poängterar att banken inte lägger stor vikt på utvärderingen av 

utbildningsprogrammen. Anställda förväntas besitta den kunskap som de ska ha fått under en 

utbildning och praktiskt kunna tillämpa den i arbetet. Respondent B2 betonar att många 

utbildningar har ett liknande upplägg, trots att innehållet skiljer sig åt. Detta gör det svårt att 

utvärdera utbildningarna eftersom svaren ofta blir likartade vid varje utvärdering hävdar 

respondenten. Utbildningar som inte är omfattande utvärderas inte.  
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Slutligen poängterar respondent B1 att banken kan bli bättre på att utvärdera 

utbildningsprogram eftersom de i dagsläget inte utför utvärderingar tillräckligt ofta eller 

kvalificerat. Detta gäller framförallt vid omfattande utbildningar där det investeras mycket tid 

och resurser. Anledningar till varför utvärderingar inte prioriteras är på grund av tidsbrist, 

resursbrist, avsaknaden av tillämpningsbara metoder och att andra arbetsuppgifter prioriteras 

över att utvärdera ett utbildningsprogram.  

4.3.3 Bank Gamma 

Respondent G2 uttrycker att utvärderingarna av utbildningsprogrammen främst genomförs på 

kompetensutvecklingscentralen där Kirkpatricks modell tillämpas, men poängterar att banken 

nyligen börjat applicera modellen och i dagsläget utvärderas endast de två första nivåerna, 

reaktion och inlärning. Reaktion mäter banken genom att undersöka hur medarbetare upplevt 

en specifik utbildning och utvärderingen genomförs med hjälp av elektroniska enkäter. 

Inlärningen utvärderar banken genom elektroniska tester på deltagarnas kunskaper efter en 

utbildning. Respondent G1 förtydligar att de elektroniskt utför utvärderingarna genom 

kunskapstest där deltagarna måste svara rätt på ett visst antal frågor för att bli godkända. 

Utvärderingarna av testerna sker endast på kompetensutvecklingscentralen. Respondent G2 

förklarar att banken i nuläget utvecklar metoder för att kunna genomföra utvärdering på de 

resterande nivåerna av Kirkpatricks modell. Respondenten poängterar dock att 

utvärderingsmodellen är komplex, vilket innebär att det är osäkert när banken kan tillämpa en 

tydlig utvärdering med samtliga nivåer. Respondenten konstaterar att det behövs djupare 

förståelse för hur kompetensutvecklingscentralen skall utvärdera med Kirkpatricks modell. 

Vidare förklarar respondent G2 att utvärderingen av lärarledda utbildningar i vissa fall kan 

genomföras av utbildningsledaren. 

Respondent G2 förklarar att utbildningsledaren sedan förmedlar utvärderingsdatan elektronisk 

till kontorschefer som använder informationen i medarbetarsamtal där en mindre del av 

utvärderingen genomförs. Respondent G1 konstaterar att medarbetarsamtal utförs ungefärligt 

en gång i månaden med ändamålet att bland annat diskutera utbildningsinnehåll och vad det 

finns för potentiella utbildningsbehov för de anställda. Respondenten menar även att det 

förekommer diskussioner om medarbetarna upplevt att utbildningarna varit positiva eller 

negativa och hur de ska kunna tillämpa kunskaperna till det vardagliga arbetet.  

4.4 Finansiell utvärdering och kostnadseffektivitet 

4.4.1 Bank Alpha 

Respondent A1 menar att det finns ett intresse att utvärdera utbildningsprogram med 

finansiella mått. En utvärdering skulle i sådana fall genomföras på 

kompetensutvecklingscentralen och inte på det lokala kontoret. Respondent A2 konstaterar att 

bank Alpha inte bedriver någon finansiell utvärdering efter avslutade utbildningar, dock finns 

det ett intresse att utvärdera hur olika affärsresultat påverkas av utbildningar, men det finns 

inte några metoder i dagsläget att genomföra en sådan utredning. Vidare förklarar 

respondenten att banken värderar ett utbildningsprogram genom att framställa ett Business 

Case då nya utbildningar utformas. Business Case innebär att kvantifierbara såväl som icke 

kvantifierbara aspekter behandlas. Kvantifierbara aspekter kan exempelvis vara 

försäljningsresultat och icke kvantifierbara aspekter kan vara förändringar i arbetsmiljön 

förtydligar respondenten. I Business Casen ingår även kostnader och intäkter som 

utbildningen potentiellt kan generera. Dock används den endast innan en utbildning 

genomförts och inte efteråt.     

Respondent A1 menar att banken reflekterar över kostnader då utbildningar utformas och 

organisationen eftersträvar att vara kostnadseffektiva. Exempelvis har banken ersatt flera 
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lärarledda utbildningar med e-learning-utbildningar. Det hävdar respondenten generellt 

medför lägre kostnader jämförelsevis med lärarledda utbildningar. Dessutom kan fler 

anställda i banken ta del av utbildningarna vilket resulterar i en högre grad av utbildad 

personal. Slutligen poängterar respondent A2 att banken i dagsläget utvecklar en modell som 

kommer kunna analysera hur en grupp som utfört en viss utbildning bidragit till exempelvis 

högre affärsresultat och intäkter. Gruppen som genomgår utbildningen kommer att jämföras 

med en grupp som inte genomgått utbildningen med avsikten att undersöka om skillnader 

uppstått. Mätningen kommer även kompletteras med kvalitativa mått som exempelvis 

medarbetarnas inlärning. Anledningen till detta är eftersom det är fördelaktigt att visa det 

ekonomiska värdet kopplat till en specifik utbildningsinsats. 

4.4.2 Bank Beta 

Respondent B2 konstaterar att banken inte utvärderar med några finansiella mått på 

utbildningsprogram. Respondenten anser att det skulle kräva för mycket resurser att ta fram 

den nödvändiga informationen som krävs för att utföra en sådan utvärdering, i förhållande till 

de eventuella vinster och fördelar som kan uppstå. Dock reflekterar banken över de kostnader 

som utbildningar medför. En metod i syfte att minska utgifterna är tillämpningen av e-

learning istället för lärarledda utbildningar, då det till viss del är mer kostnadseffektivt 

eftersom transportkostnader, lärarlöner, matkostnader och liknande försvinner. Dessutom 

konstaterar respondenten att utvärderingar på utbildningar är lättare att utföra efter e-learning-

baserade utbildningar. E-learning-utbildningar utvärderas med enkäter där deltagarna får 

besvara frågor kring hur de upplevde att utbildningarna varit och hur den eventuellt skulle 

kunna förbättras. Vidare förklarar respondenten att det automatiskt är mer lönsamt med e-

learning då fler medarbetare har möjlighet att genomgå utbildningarna. Dock poängterar 

respondenten att kostnadseffektivitet inte är syftet med e-learning utbildningar, det är den 

pedagogiska aspekten som är ändamålet. 

Respondent B1anser att det skulle varit intressant att genomföra uträkningar som monetärt 

kan visa vad en utbildning genererat. Respondenten hävdar dock att det inte är möjligt att 

utföra på kontoret eftersom det är en komplex utredning som kräver både tid och resurser, 

som kontoret inte förfogar över. 

4.4.3 Bank Gamma 

Respondent G2 konstaterar att i dagsläget utförs det inte någon finansiell utvärdering. Med de 

förutsättningar och verktyg banken har idag innebär att det är svårt att påvisa vad en 

utbildningsinsats haft för påverkan på ett visst försäljningsresultat. Därför har banken inte 

utvecklat några metoder för att räkna ut penningvärden som ett utbildningsprogram kan 

generera. Dock har banken som ambition och mål att i framtiden kunna förverkliga och påvisa 

hur en beteendeförändring uppstått från en utbildning som påverkar ett affärsresultat. Vidare 

lyfter respondenten fram att banken inte är intresserade av att tillämpa ROI-uträkningar. 

Respondenten hävdar att ROI-uträkningar är för komplexa och därmed inte genomförbara 

eftersom det är svårt att hänföra vad en enskild utbildningsinsats, som exempelvis påverkat 

medarbetarnöjdheten, haft för effekt på en ekonomisk avkastning. Istället vill respondenten att 

banken ska kunna visa vad utbildningar har för effekt på ett specifikt affärsresultat. 

På det lokala kontoret uttrycker respondent G1 att de inte arbetar med granskning av 

kostnader eller potentiella vinster utbildningsprogram kan generera. Det är en uppgift för de 

HRD-ansvariga inom banken.  Dock menar respondenten att banken eftersträvar utbildningar 

som både är pedagogiska och kostnadseffektiva. Detta uttrycks i form av e-learning-baserade 

utbildningar. E-learning-utbildningar medför att banken undgår kostnader som vanligtvis 

tillkommer ifall utbildningarna är lärarledda. Exempelvis elimineras resekostnader samtidigt 

som fler kan ta del av utbildningarna. Respondent G2 instämmer och påvisar att e-learning 
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leder till kostnadseffektivitet eftersom det når en större målgrupp, dessutom är det 

kostnadseffektivt att utföra e-learning utvärderingar.    

Slutligen hävdar respondent G1 att det inte är lönsamt att räkna ut vad ett utbildningsprogram 

kan generera ekonomiskt eftersom en sådan process skulle kräva för mycket resurser och 

tid. Respondenten konstaterar att banken granskar utbildningskostnader eftersom de 

eftersträvar kostnadseffektivitet. Slutligen poängterar respondent G1 att utgifterna för 
utvärderingen av utbildningsprogrammen inte får överstiga utbildningskostnaderna. 

4.5 Utvärderingens syfte 

4.5.1 Bank Alpha 

Respondent A1 anser att utvärdering av utbildningsprogram är betydande eftersom 

personalens kompetens speglar kundernas förväntan på organisationen, då det uppvisar 

legitimitet. Utvärderingarna förmedlar information till beslutsfattare som är ansvariga för att 

utforma framtida utbildningar. Vidare förklarar respondenten att om en utbildning varit 

givande så försöker banken tillämpa det som varit positivt på framtida utbildningar. 

Utbildningar med positiva inslag används som en plattform då nya utbildningar utformas och 

de negativa aspekterna elimineras. Vidare menar respondenten att utvärderingar genomförs i 

syfte att utveckla utbildningarna som banken använder i dagsläget, exempelvis kan banken 

genom utvärderingarna göra utbildningar mer praktiskt tillämpningsbara. Respondenten anser 

även att utvärderingarna leder till att utbildningarna kan bli mer kostnadseffektiva, dock 

uttrycker inte respondenten exakt vad det är som blir kostnadseffektivt eller hur det ska 

uppnås. Respondent A2 anser att syftet med utvärderingen är att förbättra framtida 

utbildningar och därmed skapa mer fördelaktiga förutsättningar för bankens medarbetare. 

Vidare förklarar respondenten att utvärderingen kan generera effektivare metoder att utbilda 

personalen, som exempelvis e-learning. 

4.5.2 Bank Beta 

Respondent B2 menar att utvärderingar av utbildningsprogram skapar en förståelse vad de 

bidragit med för kunskaper till medarbetarna, därmed uppstår utvecklingsmöjligheter för 

banken. Vidare förklarar respondenten att syftet med utvärderingar är att demonstrera 

utbildningars för- och nackdelar. Respondent B1 anser att en eventuell utvärdering kan 

uppvisa en legitimitet eller ett värde på utbildningarna. 

4.5.3 Bank Gamma 

Respondent G1 anser att utvärderingar av utbildningsprogram uppvisar legitimitet gentemot 

kunder eftersom det demonstrerar att personalen innehar den kompetens som kan 

tillfredsställa kundernas behov. Respondent G2 instämmer och betonar betydelsen av att 

presentera värdet på utbildningsprogrammen eftersom det tydligt kan redogöra vad 

utbildningarna tillfört till bankens medarbetares kompetens. Finns det tydliga mått för att 

uppvisa värdet av utbildningar inom banken är det enklare att genomföra olika 

utbildningsprogram eftersom interna intressenter som exempelvis anställda och beslutsfattare, 

får en större förståelse för vikten av att genomföra, alternativt införa, en utbildning. Vidare 

menar respondenten att utvärdering på utbildningsprogram belyser vilken kompetens som 

krävs för att banken ska utvecklas. Respondent G1 uttrycker även att utvärderingar är av 

betydelse då det reflekterar vad i utbildningarna som medarbetare anser är positivt och 

negativt, vilka skapar en möjlighet att förbättra framtida utbildningsprogram. 

4.6 Sammanfattning av fältstudien 

Av den empiriska undersökningen framgår det att syftet med att utvärdera utbildningar är 

likartade bland bankerna. De vanligaste syftena är bland annat att det kan leda till 



 

25 
 

utvecklingen av utbildningsprogrammen eftersom positiva och negativa aspekter av 

utbildningar framgår, det visar en form av legitimitet gentemot intressenter och det skapar en 

förståelse till vad utbildningarna tillfört bankerna.    

Samtliga banker utförde någon form av utvärdering på utbildningsprogrammen. Dock 

kunde metoderna och engagemanget kring utvärdering differentiera. Bank Alpha och bank 

Gamma genomförde majoriteten av utvärderingarna på kompetensutvecklingscentralerna. 

Endast bank Gamma tillämpade en uttalad utvärderingsmodell, nämligen Kirkpatricks, men 

tillämpade endast två av nivåerna, reaktion och inlärning. Bank Alpha utvärderade liknande 

faktorer som Gamma eftersom de delvis utvärderade tillfredställelsen och kunskapen som 

genererats från utbildningarna.  

Banken med minst engagemang för utvärdering av utbildningsprogram var bank Beta. Trots 

det utvärderade banken liknande faktorer som tidigare nämnda banker, men utvärderingen 

genomfördes endast lokalt och vissa utbildningar utvärderades inte, exempelvis mindre 

omfattande utbildningar. Samtliga banker var medvetna om kostnaderna kring 

utbildningsprogrammen och utförde bland annat e-learning utbildningar samt utvärderingar. 

Syftet med e-learning var överlag att uppnå kostnadseffektivitet. Trots det var endast två 

banker primärt intresserade av att utvärdera vad ett utbildningsprogram kunde generera för 

resultat, som exempelvis försäljningsresultat, nämligen bankerna Alpha och Gamma. Dock 

hade bankerna inte i dagsläget metoder för att förverkliga sådana utvärderingar. På 

kompetensutvecklingscentralen antydde bank Beta att en finansiell utvärdering inte var 

intressant eftersom det skulle kräva för mycket tid och resurser att utföra en sådan 

utvärdering. Men det fanns intresse på det lokala kontoret, dock inga resurser eller metoder. 
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5. Analys 

5.1 Syftet med utvärderingarna 
Phillips och Phillips (2006) lyfter fram att det ligger i många organisationers intresse att 

undersöka hur och om ett utbildningsprogram är framgångsrikt. Empirin visar att bankernas 

ändamål med utvärdering var likartade. Bank Beta är den enda banken som differentierar sig 

och förklarar att syftet med utvärdering av utbildningar är att skapa en ökad förståelse 

gällande vad utbildningarna bidragit med för kunskap till medarbetare. Detta tar stöd i vad 

Chimote (2010) menar med att utvärderingar av utbildningsprogram uppvisar ifall 

organisationer uppnått målen med utbildningarna. Kirkpatrick och Kirkpatrick (2006) betonar 

att en viktig anledning till utvärderingen av utbildningsprogram är att det kan motivera 

utbildningsbudgeter, vilket medverkar till organisationens framtidsmål som exempelvis ökad 

medarbetarekompetens. 

Bank Alpha uttrycker att information som är ett resultat från utvärderingar av utbildningar 

förmedlas till beslutsfattare. Detta genomförs i syfte att tillämpa det som varit positivt på 

framtida utbildningar och eliminera det negativa. Bank Beta är av samma uppfattning och 

framhäver betydelsen av utvärdering då det demonstrerar för- och nackdelar med 

utbildningsprogrammen. Även bank Gamma förklarar att utvärderingar belyser vad som varit 

positivt och vilken kompetens som eftersträvas på framtida utbildningar. Detta går i linje med 

vad flera forskares anser vara syftet med utvärdering. Swanson och Holton (2001) betonar att 

organisationer samlar in utvärderingsdata efter utbildningar med avsikt att undersöka om 

fördelarna överstigit kostnaderna. Gibb (2006) konstaterar att utvärdering av 

utbildningsprogram kan avgöra ifall utbildningar skapat positiva resultat och även identifiera 

eventuella brister. Phillips och Phillips (2006) understryker att många organisationer är 

angelägna att undersöka ifall utbildningsprogram är framgångsrika eftersom utformningen av 

nya utbildningar kan vara kostsamt och därför är det av betydelse att utföra utvärderingar. 

Chimote (2010) och Kirkpatrick & Kirkpatrick (2006) menar att utvärderingar bidrar till hur 

utbildningsprogram kan förbättras och utvecklas. 

Ett sista syfte med utvärdering som samtliga banker uttryckte var att en eventuell utvärdering 

kan uppvisa ett värde eller legitimitet på utbildningarna, då den reflekterar kundernas 

förväntan på personalens kompetens. Detta går i linje med Garavan (2007) som diskuterar att 

HRD-ansvariga bör anpassa HRD-målen efter kundernas förväntan på organisationen då det 

är viktigt att uppvisa en legitimitet gentemot intressenter.    

5.2 Bankernas utvärderingsmetoder jämfört med Phillips 
utvärderingsmodell 

5.2.1 Nivå 1: Reaktion, tillfredsställelse och planerade åtgärder 

Phillips och Phillips (2006) förklarar att den första nivån utreder tillfredställelsen med en 

utbildning och hur relevant den varit för deltagarnas yrkesroll. Nivån planerar även hur 

färdigheterna kan appliceras till det vardagliga arbetet. Utvärderingen kan genomföras med 

enkäter och utvecklingssamtal. Bank Alpha applicerade utvärderingen enligt Phillips och 

Phillips (2006) första utvärderingsnivå, dock utan att använda sig av en specifik 

utvärderingsmodell. Majoriteten av utvärderingarna utfördes på 

kompetensutvecklingscentralen och ett mindre antal av kontorschefen på det lokala kontoret, 

dock med olika metoder. Kontorschefen genomförde medarbetarsamtal i syfte att delvis 

planera hur ny kunskap som erhållits från en utbildning praktiskt kan tillämpas i banken. 

Kompetensutvecklingscentralen utvärderade utbildningsprogrammen med elektroniska 

enkäter i ändamålet att granska hur medarbetarna upplevde utbildningsprogrammen.  
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Bank Beta tillämpade inte någon officiell utvärderingsmodell på utbildningsprogrammen, 

primärt var det den lokala kontorschefens arbete att genomföra eventuella utvärderingar, dock 

kunde huvudkontoret assistera med idéer kring utvärderingsmetoder. Utvärderingen utfördes 

genom medarbetarsamtal och enkäter vid omfattande lärarledda utbildningar samt på e-

learning utbildningar. Syften med samtalen och enkäterna var att undersöka ifall 

medarbetarna varit tillfredställda och hur medarbetaren upplevt utbildningen samt om den 

varit relevant för medarbetarens yrkesroll.  

På det lokala kontoret i bank Gamma användes inte någon officiell utvärderingsmodell, dock 

utvärderades utbildningar med hjälp av medarbetarsamtal, där delvis frågor angående ifall 

utbildningarna varit tillfredsställande diskuteras. Även enkäter tillämpades för att utvärdera 

medarbetarnas reaktioner efter både e-learning- och lärarledda utbildningar. På 

kompetensutvecklingscentralen utvärderas utbildningsprogram med Kirkpatricks modell. 

Utvärderingarna med modellen genomfördes med enkäter och utreder frågor som kvalificeras 

för den första nivån, reaktion. Därmed utvärderar samtliga banker enligt Phillips första nivå; 

“Reaktion, tillfredsställelse och planerade åtgärder”.    

5.2.2 Nivå 2: Inlärning 

Phillips och Phillips (2006) förklarar att syftet med den andra nivån, inlärning, är att utreda 

vad deltagare lärt sig av ett utbildningsprogram. En metod för att bedöma nivån är med hjälp 

av tester. Samtliga banker utvärderade e-learning-utbildningarna med kunskapstester. Bank 

Alpha och Gamma utförde utvärderingen på utvecklingscentralen. Bank Beta skiljer sig åt och 

genomför utvärderingen på lokal nivå. Således utvärderar samtliga banker i överensstämmelse 

med den andra nivån av utvärdering, inlärning  

5.2.3 Nivå 3: Tillämpning och implementering 

Phillips tredje utvärderingsnivå behandlar om och hur väl kunskaperna samt 

beteendeförändringarna som uppstått från den tidigare nivån, inlärning, faktiskt tillämpats 

konstaterar Phillips och Phillips (2006). Bank Beta utvärderar inte enligt Phillips tredje 

nivå, de anställda förväntas kunna implementera de nya kunskaperna som erhållits efter en 

utbildning, dock sker det ingen uppföljning om medarbetarna verkligen tillämpar 

kunskaperna. Även bank Alphas utvärderingsmetoder överensstämde inte med Phillips nivå, 

banken anser att kontorschefen ska uppmuntra anställda att reflektera över utbildningars 

innehåll och hur kunskapen kan praktiseras i medarbetarens yrkesroll. Trots det utförs ingen 

uppföljning om kunskaperna verkligen tillämpats, det är något som generellt förväntas av 

medarbetarna. Banken har dock som framtidsmål att bli bättre på att utvärdera tillämpningen 

av kunskaperna som genererats från utbildningar med olika övningar. Slutligen har även bank 

Gamma som ambition att utvärdera beteendeförändringar som uppstått från en utbildning, 

dock är det ingenting som praktiseras i dagsläget och det framgår inte hur det ska utföras. 

Därmed utvärderar samtliga banker inte enligt Phillips tredje nivå. 

5.2.4 Nivå 4: Affärsresultat 

Phillips och Phillips (2006) förklarar att affärsresultat demonstrerar hur en medarbetares nya 

kunskaper och beteendeförändringar påverkar olika affärsresultat som exempelvis produktion 

och kundnöjdhet. Bank Beta uppfyllde inte kraven för Phillips fjärde nivå och 

utvecklingscentralen visade inte något intresse av att utvärdera affärsresultat, vilket inte 

överstämde med kontorschefen på samma bank. Kontorschefen visade ett engagemang att 

utföra utvärderingar på olika affärsresultat i framtiden men förfogade inte över de resurser 

som är väsentliga för en sådan utvärdering.  

Inte heller bank Alpha och Gamma tillämpade Phillips fjärde nivå, men bankerna har 

framtidsambitioner att demonstrera hur utbildningsinsatser påverkar olika affärsresultat. Bank 
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Alphas utvecklingscentral konstruerar i dagsläget en modell med syftet att kunna utvärdera 

utbildningsinsatsers effekt på affärsresultaten. Modellen kommer hjälpa utvecklingscentralen 

att göra uppföljningar på grupper som genomfört en viss utbildning. Därefter genomförs det 

en jämförelse med ytterligare en grupp som inte genomgått samma utbildning, vilket går i 

linje med Phillips och Phillips (2006) isoleringseffekt. Isoleringseffekten innebär att en grupp 

individer genomför en utbildning som sedan jämförs med en kontrollgrupp vid 

utvärderingsprocessen, när isoleringseffekten är konstruerad kan datan konverteras till 

penningvärden. Om modellen blir verklighet och praktiskt tillämpbar uppfyller bank Alphas 

modell kraven för Phillips fjärde nivå, affärsresultat.  

Bank Gamma praktiserar, som tidigare nämnt, Kirkpatricks modell på utvecklingscentralen 

och eftersträvar att demonstrera hur beteendeförändringar på grund av en utbildning påverkar 

ett specifikt resultat. Phillips och Phillips (2006) konstaterar att Kirkpatricks modell inte 

tillämpar isoleringseffekten, som diskuterades i förgående stycke, därför kan bankens 

framtidsvision inte appliceras på Phillips fjärde utvärderingsnivå, affärsresultat. Flera forskare 

kritiserar Kirkpatricks modell och anser att den inte är fullständig, Wang och Spitzer (2005) 

menar att modellen är otillräcklig. Russ-Eft och Preskill (2005) uttrycker att modellen är 

alltför enkel och kan inte leda till en tillräckligt kvalificerad utvärdering. Slutligen poängterar 

Phillips och Phillips (2009) att Kirkpatricks modell inte visar HRD-avdelningars betydelse 

eftersom den inte analyserar ekonomiska för- och nackdelar, det vill säga ROI. 

5.2.5 Nivå 5: Return on Investment 

Philips och Philips (2006) förklarar att syftet med att praktisera ROI-utvärderingar av 

utbildningsprogram är för att demonstrera eventuella ekonomiska avkastningar, vilket ingen 

av bankerna utförde. I den empiriska studien framgår det att en betydelsefull faktor till varför 

bankerna inte tillämpade några ROI-uträkningar var på grund av bristande kunskap gällande 

ROI-processen. Wang et al. (2002) uttrycker att HRD-ansvariga kan sakna kvalifikationer för 

att genomföra ROI-uträkningar. Även Phillips och Phillips (2007) menar att inkompetens eller 

okunskap gällande ROI-uträkningar bland HRD-ansvariga kan leda till att sådana inte utförs. 

Det krävs utvärderingsmått, policys, implementeringsscheman och uppföljningsscheman, 

vilka inte bankerna var intresserade av att tillämpa. Det visade sig även att majoriteten av 

respondenterna inte diskuterade att tillämpa ROI-utvärderingar eftersom de var tillfredsställda 

med metoderna och utvecklingsplanerna som bankerna förfogade i dagsläget. Slutligen 

poängterar Phillips och Phillips (2007) att HRD-arbetare kan vara otrygga med att utföra ROI-

uträkningar eftersom det hotar traditionella metoder som organisationer tillämpar och är 

bekväma med, vilket även kan vara en förklaring till varför bankerna generellt inte var 

intresserade av ROI-utvärderingar.     

Bank Alpha granskade kostnader och potentiella intäkter som utbildningsprogram kan 

generera, dock utfördes granskningen endast innan utbildningen. En ROI-uträkning på ett 

utbildningsprogram ska genomföras efter en utbildning avslutats förklarar Phillips och 

Phillips (2006). Bank Gamma är inte intresserade av att utvärdera den potentiella ekonomiska 

avkastningen på utbildningsprogram. Banken anser att ROI-uträkningar är för komplexa 

eftersom det är svårt att demonstrera vad en enskild utbildningsinsats som exempelvis 

påverkat medarbetarnöjdheten, haft för effekt på en finansiell avkastning. Dock konstaterar 

Phillips och Phillips (2006) att isoleringseffekten, som förklaras i det tidigare avsnittet, kan 

påvisa hur en utbildning påverkat ett specifikt affärsresultat, dock är nödvändigt att skilja på 

immateriella tillgångar. Därför ska inte medarbetarnöjdhet konverteras till en ekonomisk 

avkastning poängterar Phillips och Phillips (2006). Phillips och Phillips (2007) menar att 

många HRD-ansvariga inte förstår hur ROI-uträkningar ska genomföras och att det finns 

felaktiga antaganden kring en sådan process, vilket stämmer överens med banken eftersom de 

utgick ifrån att medarbetarnöjdhet skulle konverteras till ett finansiellt mått.    
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Som tidigare nämnt var inte bank Betas utvecklingscentral intresserade av finansiella mått på 

utvärderingar av utbildningsprogram, vilket inkluderar ROI. Dock var kontorschefen på den 

lokala banken intresserad, men kontoret saknade resurser och kunskaper för att tillämpa en 

sådan utvärdering. Ahmed et al. (2010) konstaterar att det kan vara svårt att få ledningens 

intresse och engagemang involverade i en utvärderingsprocess. Trots att engagemanget kring 

en ROI-utvärdering var olika antydde båda respondenterna att en ROI-uträkning skulle 

prioriteras bort eftersom det kräver för mycket tid och resurser. Detta går i linje med vad 

Ahmed et al. menar att organisationer inte tillämpar utvärderingar på grund av tidsbrist. Wang 

et al. (2002) lyfter fram att ROI-uträkningar kan negligeras på grund av att andra 

arbetsuppgifter prioriteras. Ytterligare förklarar Phillips och Phillips (2007) att en ROI-

uträkning kan uppfattas som kostsam och tidskrävande. En omfattande ROI-process kan uppta 

3-5 % av den totala utbildningsbudgeten, vilket kan förklara varför somliga organisationer 

inte genomför ROI-utvärderingar av utbildningsprogram. 

Därmed praktiserar ingen av bankerna som undersöktes i vår empiriska studie den slutgiltiga 

nivån av utvärdering, ROI. Ytterligare en anledning till varför samtliga banker inte utför ROI-

utvärderingar och inte är intresserade grundar sig i bankernas antaganden angående att de 

automatiskt blir mer kostnadseffektiva med e-learning. Bankerna menar att granskning av 

utbildningskostnader och utbildning med e-learning är tilläckligt motiverande för att inte 

utföra ROI-utvärderingar. Dock menar Phillips och Phillips (2007) att det är väsentligt att 

använda sig av ROI och det finns fördelar som bankerna generellt inte reflekterade över. ROI-

utvärderingar visar potentiella finansiella avkastningar av ett utbildningsprogram och kan 

således erhålla uppmärksamhet från befattningshavare. Om bank Betas lokala kontor hade 

haft möjlighet att kunnat utföra en ROI-utvärdering skulle det eventuellt uppmärksammas av 

utvecklingscentralen eftersom en potentiell avkastning hade med största sannolikhet kunnat 

konstateras och därmed kunnat underlätta utbildningsbeslut.  

Vidare förklarar Phillips och Phillips (2007) att ROI-uträkningar kan förändra 

befattningshavares uppfattningar angående utveckling på personal eftersom en sådan 

demonstrerar utbildningsinsatser som investeringar snarare än kostnader. Samtliga banker 

ansåg redan att utbildningar var en investering och en ROI-utvärdering inte var nödvändig i 

syfte att tydliggöra det. Dock menar Phillips och Phillips (2007) att ROI-utvärderingar kan 

fastställa prioriteringar på utbildningsprogram och stipulera vilka utbildningar som tillfört 

mest till organisationer. Den kan även bidra till mätning och underlätta det för organisationer 

med budgetbeslut angående utbildningsprogram eftersom det visar för- och nackdelar med 

utbildningsprogram uttryckt i penningvärden. Slutligen var samtliga banker eniga angående 

betydelsen av att utveckla utbildningsprogram i syfte att förbättra utbildningar och därmed 

även organisationen, men hur bankerna skulle demonstrera detta var oklart. Detta går i 

kontrast mot Phillips och Phillips (2007) som poängterar att ROI-utvärderingar kan resultera i 

att utbildningar ekonomiskt effektiviseras eftersom befattningshavare blir medvetna om vad 

en utbildning skapar för finansiell avkastning och kan därmed prioritera de utbildningar som 

är mest vinstgivande.  

Kirkpatrick (2006) menar att det är vanligt att utvärderingar bort prioriteras, istället fokuserar 

organisationer på att utföra utbildningarna. Detta visade sig överensstämma med samtliga 

banker som inte prioriterade att utvärdera utbildningar. 

5.3 Bankernas brist på utförliga utvärderingsmetoder  
Werner och DeSimone (2011) menar att individer som arbetar med utveckling av 

utbildningsprogram kan vara rädda för eventuell kritik som kan uppstå om ett 

utbildningsprogram blir avslutat på grund av att utvärdering demonstrerar ogynnsamma 

resultat, exempelvis negativ avkastning. Bankerna bekräftade inte att detta skulle vara en 
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anledning till att omfattande utvärderingar inte genomfördes, dock kan det möjligtvis förklara 

avsaknaden av utförliga utvärderingsmetoder på utvecklingscentralerna i respektive bank. 

Vidare uttrycker Werner och DeSimone att det finns ytterligare faktorer till varför 

utvärderingar inte prioriteras. Aspekter som existerar utanför utbildningsprogram, exempelvis 

arbetsmiljön, påverkar medarbetares prestationer vilket resulterar i utmaningar för 

befattningshavare att utreda de exakta effekterna som utbildningsprogram orsakat.  

I den empiriska studien framgick det att samtliga banker ansåg utvärderingen av utbildningar 

som en komplicerad process och bankerna hade olika utvärderingsmetoder samt annorlunda 

framtidsambitioner kring utvärderingen. Gibb (2006) framhäver att utvärderingen av 

utbildningsprogram ofta är olika vilket resulterar i varierande utvärderingsmetoder och 

utvärderingsmodeller. Wang och Spitzer (2005) förklarar vidare att valet av 

utvärderingsmetod utformas efter organisationers specifika behov och situation, vilka klargör 

varför bankernas utvärderingsmetoder var olika. Avsaknaden av enkla utvärderingsmetoder 

var även något bankerna konstaterade som ett problem som medförde att de inte utförde 

kvalificerade utvärderingar. 

Phillips och Phillips (2006) menar att utvärderingsmodeller är något organisationer bör 

tillämpa vid utvärderingar, eftersom det underlättar för HRD-ansvariga att sätta ett värde på 

utbildningar. Bank Alpha har i dagsläget inte metoder eller modeller för att kunna genomföra 

en utförlig utvärdering. Ahmed et al. (2010) uttrycker att komplikationen med utvärdering av 

utbildningsprogram är avsaknaden av enkla utvärderingsmetoder.  Även bank Gamma 

menade att brist på korrekta utvärderingsmetoder hindrade organisationen att genomföra 

utförliga utvärderingar i dagsläget. Bank Betas kontorschef instämmer med övriga banker och 

poängterar avsaknaden av simpla utvärderingsmetoder. En ytterligare utmaning med 

utvärderingen var enligt bank Beta att utbildningar ofta har för likartade upplägg samtidigt 

som innehållet är annorlunda, vilka resulterar i svårigheter att utvärdera och tolka resultaten. 

Detta menar Ahmed et al. (2010) kan skada möjligheten att kommunicera korrekta 

utvärderingsresultat till befattningshavare. Patel (2010) hänvisar till en studie som 

demonstrerar att organisationer inte utförligt utvärderar utbildningsprogram enligt Phillips 

modell.  

5.4 Undersökningens likheter och skillnader med tidigare forskning    
Studien Patel (2010) diskuterar i sin artikel behandlar hur 704 HRD-ansvariga utvärderar 

utbildningsprogram med Phillips modell. Resultatet uppvisade att de flesta organisationerna 

utvärderade enligt de två först nivåerna och att engagemanget därefter avtar, se figur 3. Vår 

undersökning demonstrerar liknande resultat, se figur 4 

  

Figur 2. Egen illustration av resultatet Patel (2010) redovisar.  
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Tabell 4. Hur bankerna utvärderar i förhållande till Phillips modell. X= Banken utvärderar efter Phillips 

kriterier ¤ =Banken har framtidsambitioner om att utvärderar efter Phillips och Phillips (2006) 

framtidsambitioner om att utvärdera efter Phillips modellen. 

Båda studierna visar ett bristande engagemang att utvärdera på de senare nivåerna. En 

förklaring kan enligt Ahmed et al. (2010) vara svårigheterna med att få medarbetares och 

befattningshavares engagemang i en utvärderingsprocess. Det kan även vara svårt att finna 

personal som har kompetensen som krävs för att utvärdera utbildningsprogram. Phillips och 

Phillips (2006) instämmer och hävdar att utvärdering med Phillips modell kräver engagemang 

från både ledning och medarbetare.  

Werner och DeSimone (2011) förklarar att organisationer fokuserar att utvärdera enligt de två 

första nivåerna eftersom det är komplext att utvärdera på de senare. E-learning har även 

resulterat i att datainsamlingen förenklats till de två första nivåerna vilket också blivit en 

avgörande faktor. I vår empiriska undersökning uppger samtliga banker att applicering av e-

learning vid både utbildning och utvärdering genomförs, samtidigt som de endast utvärderar 

enligt de två förta nivåerna.  

5.5 Avslutande reflektioner 
Samtliga banker menar att är väsentligt att utbilda personal i syfte att utveckla kompetensen 

hos medarbetarna. Detta går i linje med vad Mohammed et al. (2013) uttrycker att 

utbildningar frigör anställdas inre potential och därmed gynnar organisationers framtida 

utveckling. Gibb (2006) konstaterar att utbildningar bör utvärderas utförligt eftersom det kan 

skapa en större förståelse för hur kunskaperna som erhållits från utbildningarna tillämpas i 

medarbetares yrkesroll. Dock var det ingen av bankerna som praktiserade en utförlig 

utvärdering. Phillips och Phillips (2006) anser att en kvalificerad utvärdering är väsentlig 

eftersom den visar hur utbildningen påverkat organisationen. Vidare konstaterar Phillips och 

Phillips (2007) att en ROI-utvärdering kan fastställa prioriteringar och tydliggöra vilka 

utbildningsprogram som tillför ekonomiskt positivt till organisationen.    
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6. Slutsats 
I den empiriska studien framkom det att bankerna arbetade med utvärdering enligt de två 

första stegen i Phillips modell, Reaktion, tillfredsställelse och planerade åtgärder och 

inlärning. Det intressanta är att Bank Alpha och Gamma argumenterade väl kring sin 

utvärdering och ansåg att den är betydande eftersom den speglar kundernas förväntan på 

organisationen, det skapar en förståelse för vad utbildningarna alstrat till organisationen och 

utvärderingen var en metod i syfte att utveckla framtida utbildningar.  

Trots det utfördes inte utvärderingarna tillräckligt utförligt. Det resulterade i att bankerna hade 

svårt att uppvisa vilken effekt utbildningarna haft på respektive organisation, det var ofta 

vedertaget att utbildningarna tillförde något positivt till bankerna. Det skulle vara en fördel för 

bankerna att utföra en kvalificerad utvärdering eftersom humankapitalet utgör en essentiell 

roll i organisationer. Vidare kan en utförlig utvärdering skapa en förståelse vad utbildningarna 

bidragit med till bankerna och därmed uppstår det möjligheter att utveckla effektivare 

utbildningar för att öka medarbetarekompetens och slutligen göra organisationen mer 

konkurrenskraftig. 

Bank Alpha utvecklar i dagsläget en modell som ska förbättra utvärderingen i banken, genom 

att tillämpa utvärderingar av beteendeförändringar och affärsresultat som influerats av en 

specifik utbildning. Dock var det oklart när modellen skulle bli tillämpningsbar, vilket gav oss 

indikationer att en sådan process inte var högprioriterad. Bank Gamma var den enda banken 

som använde en uttalad utvärderingsmodell, nämligen Kirkpatricks modell, ambitionerna var 

att utvärdera beteendeförändringar och resultat. Då det inte är några signifikanta skillnader 

mellan Kirkpatricks beteendeförändringar och Phillips tillämpning och implementering kan 

bankens framtidsambition appliceras på Phillips tredje utvärderingsnivå. Dock använder inte 

Kirkpatricks modell fjärde nivå, resultat, isoleringseffekten vilket Phillips och Phillips (2006) 

samt vi anser är ett viktigt steg för att utföra en korrekt utvärdering. Därför kan bankens 

framtidsambition inte appliceras på Phillips fjärde nivå, affärsresultat.                

Bank Beta visade minst engagemang att utvärdera sina utbildningsprogram. På den 

utvärderingen som utfördes var de primära syftena att påvisa utbildningars för- och nackdelar 

och uppvisa legitimitet gentemot kunder. Utvärderingen utfördes endast på lokalnivå eftersom 

kompetensutvecklingscentralen inte var intresserad av att genomföra eller utveckla 

utvärderingar av utbildningsprogrammen. Det kan resultera i problematik för de lokala 

kontoren att utföra kvalificerade utvärderingar om inte kompetensutvecklingscentralen, som 

innehar hög hierarkisk position, engagerar sig i utvärderingsprocessen. Även studien som 

Patel (2010) beskrev resulterade i likartade utfall med vår empiriska undersökning. 

Majoriteten av organisationerna utvärderade enligt de två första nivåerna av Phillips modell 

och endast 17.9 % utvärderade med ROI.   

En stor del den teoretiska referensram behandlar ROI eftersom nivån kan sätta en avgörande 

monetär avkastning på utbildningsprogram och därmed underlätta det för organisationer att 

demonstrera hur utbildningsprogram finansiellt bidragit i form av avkastning. Bankerna var 

inte intresserade av att tillämpa ROI-utvärderingar på grund av tids- och kunskapsbrist kring 

utvärderingsprocessen. Engagemanget för ROI-utvärderingar var måttligt eftersom bankerna 

var tillfredsställda med utvärderingsmetoderna som bankerna förfogade över i dagsläget. 

Bank Alpha och bank Gamma ansåg även att utvärderingsmodellerna som var under 

utveckling skulle resultera i tillräckligt utförliga metoder.  

Vår tolkning är att bankerna endast observerar barriärerna med ROI-utvärderingar och saknar 

kunskapen om vilka fördelar som kan uppstå. ROI-utvärderingar kan vara ett viktigt verktyg 

för att uppnå kostnadseffektivitet. Bankerna anser att de uppnår kostnadseffektivitet genom e-
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learning som plattform för utbildning och utvärdering. Detta medför att intresset för ROI-

utvärderingar endast är måttligt och att identifieringen på avkastningen av 

utbildningsprogrammen är irrelevant. Bankerna uttrycker en väsentlig poäng att e-learning 

tillför kostnadseffektivare utbildningar eftersom det är mindre kostsamt samt att fler individer 

kan ta del av utbildningsprogramen. Dock bör bankerna även utföra en utredning kring vad ett 

utbildningsprogram genererat för finansiell avkastning i syfte att identifiera exakt vilka 

ekonomiska effekter en utbildning orsakat. En ROI-utvärdering kan uppvisa vilka 

utbildningar som genererat positiva och negativa ekonomiska resultat. Den informationen kan 

utgöra en avgörande roll då utbildningsprogram ska utformas, vilket kan resultera i att 

bankerna potentiellt kan uppnå en högre grad av kostandseffektivitet eftersom utbildningarna 

med högst finansiell avkastning kan prioriteras. 

Avslutningsvis uppvisar den empiriska studien att de utvalda bankerna anser det väsentligt att 

utbilda personal eftersom det leder till en högre grad av kompetens bland medarbetarna. Dock 

visar samtliga banker brist på utförliga och engagerade utvärderingsmetoder. Följden blir att 

bankerna inte kan med noggrannhet säkerställa vad utbildningar har för effekt på bankernas 

humankapital, vilket resulterar i att bankerna inte kan fastställa hur utbildningar kan utvecklas 

i framtiden för att uppnå bästa möjliga ekonomiska resultat. Därmed anser vi att bankerna har 

behov att utveckla sina utvärderingsmetoder.    

6.1 En tillbakablick på uppsatsarbetet 
Med facit i hand är vi tillfredställda med uppsatsen, dock uppstod det givetvis motgångar 

under forskningsprocessen. En motgång som framkom i ett tidigt stadie var problematiken 

med att undersöka den ursprungliga problemformuleringen, “Hur mäter organisationer 

avkastning på utbildningsprogram?”. Vi insåg efter genomförd pilotstudie att det inte skulle 

vara möjligt att utföra en sådan undersökning på grund av att de utvalda bankerna inte 

tillämpade en sådan uträkning, det skulle varit för tidskrävande att själva räkna ut 

avkastningen. Resultatet blev att vi fick ändra uppsatsens inriktning, vilket var en 

tidskrävande process. En annan barriär var självorsakad och innefattade att intervjuerna med 

respondenterna utfördes relativt sent.  

I efterhand hade det varit fördelaktigt att genomföra intervjuerna i ett tidigare skede eftersom 

vi fick anpassa teorin och problematiseringens efter information som vi fick fram i 

intervjuerna. Detta resulterade i att teoriavsnittet i hög grad behövde arbetas om vilket var 

tidskrävande. Det sista stora hindret var att inledningsvis valde vi att undersöka och forska om 

Kirkpatricks utvärderingsmodell. Vi märkte på ett sent stadie att modellen var föråldrad och 

saknade en viktig aspekt kring utvärderingen, nämligen ROI. Det var ingen enkel uppgift att 

finna en modell som gick i linje med våra behov och samtidigt var aktuell. Slutligen upptäckte 

vi lyckligtvis Phillips utvärderingsmodell som vi sökte efter.  

Trots motgångarna som uppstått på vägen anser vi att studiens syfte uppnåtts, vilket var att 

studera bankernas utvärderingsmetoder. Genom de semi-strukturerade intervjuerna fick vi 

gedigna svar från respondenterna som samtliga hade hierarkiskt höga befattningar. 

Kombinerat med en aktuell teoriram anser vi att forskningsfrågorna är väl besvarade. 

Undersökningen har resulterat att vi identifierat brister kring bankernas utvärderingsmetoder 

och lagt fram förslag kring förbättring baserade på legitima teorier om utvärdering. 

Om studien skulle genomförts igen hade vi dock ändrat vår forskningsmetod och fokuserat på 

att intervjua respondenter där majoriteten av utvärderingarna utfördes. Möjligtvis skulle även 

endast en bank studeras i syfte att potentiell erhålla en djupare förståelse kring 

utvärderingsarbetet eftersom det är en komplicerad process. 

6.2 Vidare forskning 
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Det finns många bra teorier kring utvärderingen av utbildningsprogram, dock genomfördes 

utvärderingen inte utförligt i praktiken, framförallt i finansiella termer. Vi anser att det finns 

flera olika angrepssätt för att undersöka detta problem. Ett alternativ är att utreda det ur ett 

empiriskt perspektiv i syfte att skapa en djupare förståelse varför organisationer inte genomför 

en tydlig utvärdering med ändamålet att kunna uppnå kärnan med problemet. Ett annat 

alternativ är att studera teorierna som finns tillgängliga inom ämnet och analysera ifall de 

praktiskt är tillämpningsbara. Möjligtvis kan det finnas behov att utveckla nya 

utvärderingsmodeller som är mer praktiskt tillämpningsbara och kan bemöta den problematik 

som finns gällande utvärdering av utbildningsprogram.  
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Bilaga A 

Vad har personalen för utbildningsmöjligheter inom banken?  

Vad anser ni att utbildningar ger de anställda?  

Hur stor vikt fäster ni på utvärderingen av utbildningarna på personalen? 

Vilka utför utvärderingarna?  

Varför görs utvärderingar, enligt er?  

Hur ofta görs utvärderingar? 

Utvärderas utbildningarna olika beroende på vilken sort utbildning det är? 

Utvärderar ni personalens reaktioner på ett utbildningsprogram? 

Undersöker ni om personalen faktiskt lär sig någonting av ett utbildningsprogram?  

Utvärderar ni beteendeförändring på medarbetaren efter en given utbildning, i så all hur? Speciellt med 

detta steg är hur deltagarna tillämpat den nya informationen i arbetet som tillkom av en given 

utbildning.  

Utvärderar ni resultatet på en utbildning? 

Avgör ni om prestationsförändringar som inträffat på organisationsnivå genererat till ett bättre 

affärsresultat som exempelvis högre kundnöjdhet och produktivitet, på grund av tillämpad kunskap 

från ett givet utbildningsprogram? 

Räknar ni på kostnader och eventuella vinster utbildningsprogram kan ge?  

Anser du att det hade vart fördelaktigt att kunna visa utbildningars effekter genom kvantifierade 

siffror? 

Slutligen, har ni något material som vi skulle kunna ta del av om hur ni utvärderar? Exempelvis 

enkäter 


