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Abstract 
 
Annika Claesson  (2015): Evaluation as a supportive tool for continuing skills 
development. Transfer of learning and use of knowledge among geriatric care 
staff. Örebro Studies in Social Work 15. 
 
Strategic professional development (capacity building) is vital for social 
welfare organisations to allow them to ensure the quality of social care 
and service. This licentiate thesis aims to analyse the strengths and 
weaknesses of the summative evaluation approach as a supportive tool 
for continuing skills development in the training of geriatric care staff. 
The intention is to examine whether such an approach can help to sup-
port the transfer of learning to work practice for both individuals and 
workgroups. It is common – indeed, practically obligatory – in public 
organisations to conduct an evaluation after organised training and 
courses, often using a summative approach. However, the evaluation in 
those cases is primarily used as a tool to assess whether defined learning 
objectives were met. This thesis analyses a local evaluation of the 2006–
2008 training programme “Steps for Skills” for geriatric care staff in a 
municipality in Sweden from a metaperspective and with a hermeneutic 
approach. It is based on research and theories on skills development, learn-
ing and the transfer-of-learning process, summative and formative evalua-
tion approaches, programme theory and the complexity of these issues. 

The conclusions indicate that the summative evaluation approach did 
allow an assessment of geriatric staff’s perception of their individually 
achieved objectives and learning – but did not significantly support the 
complex transfer process and its requirements, from training to practice. 
The discussion focuses on the problems of developing relevant assess-
ment criteria as well as those of supporting critical reflection, which is 
important for identifying and supporting participants’ and their 
workgroups’ transformative learning and use of knowledge in practice. 
Based on five reference points, the thesis discusses the formative ap-
proach as an alternative to the summative, programme theory as a theo-
retical model and how it can contribute to the process of transfer of 
learning in training programmes and courses for individuals and 
workgroups and for organisational development. 

Keywords:  evaluation approach, programme theory, skills development, trans-
fer of learning, training, geriatric care staff, CPD. 
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Sammanfattning 
 
Strategiskt kompetensförsörjningsarbete är en central fråga inom äldre-
omsorgen, dels för att säkerställa att utförarorganisationen har den kom-
petens som behövs nu och framåt, och dels i fråga om att tillse att denna 
kompetens används i arbetet. Syftet med denna licentiatavhandling var att 
undersöka styrkor och svagheter hos den summativa utvärderingsansatsen 
vid kompetensutvecklingsinsatser för vård- och omsorgspersonal, samt om 
denna ansats kan bidra till överföringsprocessen för individen och grup-
pen, från utbildningen till att kunskaperna används i arbetet. En vanlig 
och i det närmaste obligatorisk rutin i offentliga organisationer är att man 
genomför en utvärdering efter avslutad utbildningsinsats, oftast för att se 
om utbildningens mål har uppfyllts. Avhandlingen har tagit sin utgångs-
punkt i ett konkret utvärderingsexempel från kommunal äldreomsorg i 
Sverige, inom ramen för Kompetensstegen under år 2006–2008. Från ett 
metateoretiskt och hermeneutiskt perspektiv har utvärderingen analyserats 
utifrån tidigare forskning och teorier om kompetensutveckling, lärande 
och överföringsprocessen, summativ och formativ utvärderingsansats, 
programteori samt den komplexitet som råder kring dessa frågor. Avhand-
lingsarbetet har bedrivits utifrån min roll som kommundoktorand. Mina 
dubbla roller, dels som utbildningsledare och intern utvärderare inom 
kommunal verksamhet och dels som kommundoktorand, diskuteras i 
relation till utvärderings- och forskningsarbetet.  

Slutsatserna pekar på att den summativa utvärderingsansatsen, när det 
gäller överföring av lärande till kunskapsanvändning vid kompetensut-
vecklingsinsatser, inte förmådde fånga upp denna process med dess kom-
plexitet av olika förutsättningar och villkor. Det är problematiskt eftersom 
utvärderingen bör vara ett viktigt och naturligt inslag i kompetensutveckl-
ingen för att stödja den kritiska reflektionen hos den enskilda individen 
och arbetsgruppen i överföringen av lärandet. En organisations val av 
vilken utvärderingsansats som används påverkas av såväl kompetensut-
vecklingsinsatsens och utvärderingens givna tidsramar som verksamhetens 
resursinsatser. I diskussionen om alternativ till den summativa ansatsen tas 
avsats från fem utgångspunkter. Dessa handlar om huruvida en formativ 
utvärderingsansats med fokus på lärande och process, kan beakta proble-
men att både kunna rapportera resultaten och att vara stödjande i överfö-
ringsprocessen, som ett led i ett organisatoriskt lärande och verksamhets-
utveckling. Avhandlingen förespråkar en formativ ansats baserad på pro-
gramteori som teoretisk modell och som ett stödjande verktyg under över-
föringsprocessen vid kompetensutvecklingsinsatser.  
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Kapitel 1. INLEDNING 
Den här licentiatavhandlingen handlar om utvärdering vid kompetensut-
veckling hos personal i äldreomsorgen. Ett vedertaget problem vid genom-
förande av utbildningsaktiviteter som kurser och fortbildning för personal 
är att lärandet inte överförs så att personalen faktiskt använder kunskap-
erna i arbetet. När personalen inte använder sina nyvunna eller fördjupade 
kunskaper från utbildningen ger det inte heller avtryck i verksamheterna. 
Efter en avslutad kompetensutvecklingsinsats är det vanligt att man ge-
nomför en utvärdering av måluppfyllelse av lärandemålen, enligt mål- och 
resultatmodellen med den traditionella, summativa utvärderingsansatsen. 
Det är detta som utvärderas snarare än överföringsprocessen (transfere-
ringen) av lärandet till användning av kunskaperna. Trots att en sådan 
utvärdering av själva överföringen är nödvändig, framhåller Saks och 
Burke (2012) att forskning om utvärdering och forskning om överföring 
av lärande ofta brukar vara separerade från varandra. Istället utgör dessa 
områden två olika spår inom forskning om transfereringsprocessen som 
mer sällan kopplas samman.  

Det är en sådan sammankoppling som ligger till grund för denna av-
handling. Avhandlingens frågor är inriktade på om denna traditionella 
utvärderingsform med summativ ansats kan understödja överföringen av 
den erhållna kunskapen till den vardagliga arbetspraktiken hos individen 
och arbetsgruppen, dvs. den så kallade transformeringen. Frågorna rör 
också huruvida utvärderingsansatsen stödjer utveckling av ett s.k. organi-
satoriskt lärande, dvs. med innebörden av utveckling av gemensamma 
synsätt och förbättrade arbetssätt med förändring av organisatoriska ruti-
ner och processer. Dessa frågeställningar undersöks i relation till en tidi-
gare genomförd summativ utvärdering av en kompetensutvecklingsinsats, 
Kompetensstegen, bland vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorg i 
en kommun.  

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Vård- och omsorgsbehovet 
bedöms öka i Sverige samtidigt som pensionsavgångarna bland personal 
inom äldreomsorgen kommer att vara stora de kommande åren (Socialsty-
relsen, 2015; Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). Andelen äldre i 
Sveriges befolkning växer. Sveriges Kommuner och Landsting (2011) rap-
porterar i rekryteringsprognosen för världsfärdssektorn med beräkningar 
från Statistiska centralbyrån att mellan år 2010 och 2030 kommer antalet 
äldre (65 år och uppåt) att öka med ca 35 %, vilket motsvarar ca 600 000 
äldre personer.  
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Sveriges välfärdssektor ska leverera högsta möjliga kvalitet till personer 
som behöver tjänsterna. Av de ca 290 000 som idag är anställda inom 
Sveriges kommuners socialtjänst med äldreomsorg bedöms ca 140 000  
personer behöva nyrekryteras på grund av kommande pensionsavgångar, 
under förutsättning att inga förändringar görs i arbetssätt och bemanning. 
Merparten av rekryteringarna inom äldreomsorg är undersköterskor och 
vårdbiträden. Rekryteringsbehovet skiljer sig dock åt mellan regionerna 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2011, 2014). Därför pågår ett konti-
nuerligt arbete med att engagera, behålla och rekrytera kompetent perso-
nal. Arbetsgivarna behöver dels få medarbetarna att trivas och stanna vara 
kvar och dels attrahera flera att vilja arbeta i välfärdssektorn. Arbetsgi-
varna behöver använda kompetenserna på rätt sätt, utveckla arbetsmiljön 
och arbetsorganisationen samt utnyttja tekniken mer och på bättre sätt. 
Inom vården och omsorgen har frågorna om kompetensförsörjning därför 
blivit allt viktigare och mer uppmärksammade. En avgörande uppgift i 
framtiden är att utveckla strategier för att ha tillgång till och behålla kom-
petent personal (Socialstyrelsen, 2006, 2013; Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2009, 2011, 2014).  

I det långsiktiga tidsperspektivet fram till år 2050 förväntas personal-
behovet totalt sett att öka med ca 50 % med utgångspunkt från de utö-
kade hjälpbehoven inom hälsa, sjukvård och socialtjänst (Socialdeparte-
mentet, 2010; Socialstyrelsen, 2013; Sveriges Kommuner och Landsting, 
2011, 2014). Organisationer som bedriver omsorg om de äldre behöver 
därför förvissa sig om att framöver ha den kompetens som krävs för 
denna utveckling. Följaktligen behövs fungerande kompetensutveckl-
ingsinsatser som gör att personalens kompetens bibehålls, utvecklas och 
tas tillvara i verksamheterna för vård och omsorg. 

Äldreomsorgens övergripande organisering  
Äldreomsorgen framstår sedan ett decennium som en starkt förändrings-
präglad verksamhet (Szebehely, 2006). Mot bakgrund av ett ökat infö-
rande av marknadsinfluerade organisationsmodeller och styrformer (inom 
ramen för det som brukar kallas New Public Management) har verksam-
heter påverkats av budgetåtstramningar och organisationsförändringar. 
Organisationerna ska driva verksamheterna resultatinriktat snarare än 
med fokus på processerna. New Public Management (NPM) handlar om 
en tydligare styrning i organisationer för effektivare resursanvändning 
(Hood, 1995). Effektivitet anses i stor utsträckning uppnås genom mark-
nadslösningar och privata alternativ. Beställare-/utförarmodellen är nu-
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mera vanlig. Redan i början av 2000-talet fanns denna modell i drygt 80 
% av Sveriges kommuner. Beställare-/utförarmodellen anses ge förutsätt-
ningar för konkurrensutsättning med privatisering och kundval. Men mo-
dellen har också visats leda till ett ökat avstånd mellan de beslut som re-
glerar omsorgspersonalens arbete och det faktiska utförda arbetet. Kravet 
på exakthet ökar och arbetsuppgiften kopplas allt oftare till hjälpinsatser 
med standardiserade tidsangivelser. Konsekvensen för bland annat hem-
tjänstpersonalens arbetssituation är ett mer begränsat handlingsutrymme 
med knappare tidsramar som försvårar möjligheten att möta hjälptagarens 
specifika behov. Arbetet har sammantaget blivit allt mer tidspressat (Sze-
behely, 2006).  

I offentliga verksamheter finns kravet att leverera tjänster och service 
till en bestämd kvalitet. Organisationer inför därför styr- och ledningssy-
stem för att mäta att verksamhetsmålen uppfylls och att resultat och kvali-
tet säkras (Lindgren, 2008). På så vis har utvärdering fått en allt viktigare 
roll för ledning och styrning i Sverige och även i många andra länder. 
Lindgrens (2014a, 2014b) forskning är inriktad på kritisk granskning av utvär-
dering som samhällsfenomen, främst inom skola och socialt arbete. Hon 
menar att det råder en utvärderingsträngsel i offentlig sektor och att 
många kommuner använder sig av olika utvärderingssystem. Samtidigt 
som kommuner är aktiva med utveckling av och genomförande av kvali-
tetsmätningar har de svårt att förklara vad allt detta utvärderande egentli-
gen mäter och hur de mer specifikt använder resultatet. Med utgångspunkt 
från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ställs alltså krav på arbetsgi-
varna i välfärdssektorn att implementera ledningssystem och följa upp att 
kvalitetsmålen efterlevs i verksamheterna (Socialstyrelsen, 2011a, 2011b). 
I kommuner och landsting pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att 
förbättra arbetssätten och effektivisera verksamheterna. Exempelvis sker 
utveckling av läkemedelshantering, förändring och utveckling av befintliga 
och nya behandlingsmetoder samt IT-utveckling, bland annat när det gäl-
ler dokumentation. Detta ska leda till att kvaliteten höjs och att arbetet 
blir effektivare inom såväl hälso- och sjukvård som äldreomsorg (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2011). Detta sammantaget ställer krav på kon-
tinuerlig kompetensutveckling av personalen. Det ställer också krav på 
arbetsgivarna att fortsätta att skapa förutsättningar och att utveckla stöd-
jande processer till verksamheterna med dess medarbetare för kontinuer-
ligt lärande och bibehållande av kunskaperna i det praktiska arbetet.  
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Äldreomsorgen organiseras oftast utifrån begreppen särskilt boende och 
hemtjänst. Vård och omsorg av äldre som bor i en särskild boendeform 
har samlingsnamnet särskilt boende/vård- och omsorgsboende. Det är 
boendeformer för personer med ett beviljat biståndsbeslut som bor där 
permanent och som behöver hjälpinsatser i någon form dygnet runt. Här 
brukar också exempelvis korttidsboende inkluderas. Hemtjänst innebär 
olika former av stöd, omsorg och service i det ordinära hemmet till de 
personer som behöver hjälp med sin dagliga livsföring på grund av ålder, 
funktionsnedsättning eller sjukdom. Hjälpen kan till exempel handla om 
personlig omvårdnad, serviceinsatser med bland annat städning och inköp, 
insatser i trygghetsskapande syfte och hjälp med mathållning. Syftet med 
biståndsbeprövad hemtjänst är att personen ska kunna bo kvar så länge 
som möjligt i sitt eget hem och kunna leva ett självständigt liv. Insatsen 
bestäms genom ett individuellt biståndsbeslut inom den kommun som 
bedriver vården och omsorgen (Ahnlund, 2008; Regeringen, 2015b; Social-
departementet, 2008; Socialstyrelsen, 2011c, 2013). I betänkandet SOU 
2008:113, beskrivs principen att fler äldre ska få möjlighet att bo kvar så 
länge som möjligt i sin egen bostad, enligt den så kallade kvarboendeprin-
cipen. I debatten hörs ofta att kvarboendet tillämpas i sådan utsträckning 
att det ibland uppfattas som ett tvång. Gränsen för att bo kvar har för-
skjutits så att allt fler vill, men inte får flytta till särskilt boende (vård- och 
omsorgsboende eller vårdboende) (Socialdepartementet, 2008; Westlund, 
2008). 

I omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättningar är de 
främsta yrkesgrupperna undersköterskor, vårdbiträden, personliga assi-
stenter, skötare och vårdare vilket sammantaget motsvarar närmare 
240 000 kommunalt anställda (Kommunal, 2015; Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2011, 2014). Därtill kommer sjuksköterskor, biståndsbedö-
mare/handläggare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. 
Uppdraget och den service som ges styrs ytterst utifrån Socialtjänstlagen. 
Det är en ramlagstiftning som anger allmänna riktlinjer till kommunerna 
när det gäller att bestämma vad och hur de ska utforma de sociala tjäns-
terna till sina kommuninvånare (Ahnlund, 2008). Enligt regeringen ska 
äldre i Sverige, enligt de nationella målen och visionen för socialtjänst 
inom äldreomsorgs- och funktionsnedsättningsområdet, kunna leva ett 
aktivt liv, ha inflytande i samhället och över sin vardag, ha möjlighet till 
ett värdigt liv och vara delaktiga i samhället, kunna åldras med trygghet 
och oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och 
omsorg (Regeringen, 2015a). För att uppnå dessa mål är personalens kom-
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petens en avgörande faktor. Kompetensförsörjning och kunskapsutveckl-
ing har därmed en central betydelse för såväl hälso- och sjukvården som 
socialtjänsten (Finansdepartementet, 2012; Socialstyrelsen, 2013).   

Statligt finansierade kompetenshöjande satsningar 
  Ett sätt att möta äldreomsorgens utmaningar med demografisk utveckling, 
marknadsinfluerade styrmodeller, rekryteringsbehov och pensionsav-
gångar har under det senaste årtiondet varit att genomföra satsningar på 
omsorgspersonalens kompetensutveckling (Bennich, 2012). I Sverige görs 
ofta statligt finansierade kompetenshöjande satsningar för personal i vård 
och omsorg till kommunerna. En viktig form av kompetensutveckling är 
sådana planerade och organiserade utbildningsaktiviteter för anställda 
vars innehåll tydligt anknyter till det praktiska arbetet (Rönnqvist, Thun-
borg, & Ellström, 1999). Arbetsgivare investerar i personalens kompe-
tensutveckling. Under första halvåret 2010 rapporterades till Statistiska 
centralbyrån (2010) att offentlig sektor hade det högsta personaldeltagan-
det av alla verksamheter i någon form av personalutbildning. Det vanlig-
aste utbildningsområdet var hälso- och sjukvård, däribland medicin, hälsa 
samt vård av sjuka och personer med funktionsnedsättning.   

De statligt finansierade kompetenshöjande satsningarna för personal i 
vård och omsorg pågår vanligtvis under en begränsad tid. Mot bakgrund 
av Statskontorets rapportering om hur statsbidrag följs upp och utvärde-
ras samt slutrapporteringen av statens psykiatrisatsning konstaterar Soci-
alstyrelsen (2013) att dessa kompetenshöjande satsningar ofta görs som 
punktinsatser. Risken finns därmed att kompetensutvecklingen stannar av 
efter ett projekt då huvudmännen har svårt att skapa förutsättningar för 
ett långsiktigt kompetensförsörjningsarbete. I samband med utbildning 
behöver man också kunna bedöma att personalens kunskapsnivå har ökat 
och att kunskapen omsätts i praktiken. Erfarenheter från olika organisat-
ioner visar att utbildning av personalen inte automatiskt leder till en posi-
tiv förändring i verksamheten, eftersom de kompetenshöjande insatserna 
då behöver innehålla både praktiska övningar och former av kontinuerlig 
återkoppling. Kompetensutvecklingen behöver integreras i arbetspraktiken 
och inte enbart ske vid enskilda utbildningstillfällen (ibid.).  

Mellan år 2006 och år 2008 genomfördes den nationella kompetenshö-
jande satsningen Kompetensstegen. Regeringen ville stärka kommunernas 
systematiska kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete samt förbättra 
personalens kompetens och därmed höja standarden och kvaliteten i 
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äldreomsorgen. Den svenska regeringen avsatte drygt en miljard kronor 
till satsningen (Socialdepartementet, 2006a). Målet var att alla äldre i 
behov av vård och omsorg skulle mötas av kompetent personal i en väl 
fungerande organisation. Även den befintliga kompetensen hos personalen 
skulle synliggöras. Detta för att kommunerna skulle se till att personalens 
kompetens användes bättre och utveckla det organisatoriska stödet för 
fortsatt kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen inom ramen för 
Kompetensstegen skulle vara verksamhetsnära, arbetsplatsförlagd och 
utvecklande för arbetslaget med utgångspunkt från brukarnas behov. 
Kommunerna gavs frihet att själva utforma sina kompetensutvecklings-
program och att själva ansvara för att utvärdera sina kompetensutveckl-
ingsinsatser (Socialdepartementet, 2006a, 2006b; Socialstyrelsen, 2009). 

Kompetensförsörjningsarbetet 
Arbetsgivaren ansvarar för kompetensförsörjningen och behöver med 
systematiska arbetssätt tillgodose att personalen har den kompetens som 
krävs för sitt arbete och att kompetensen används på rätt sätt. Därför är 
det vanligt att organisationer tillämpar någon form av kompetensplane-
ring (Armstrong, 2007; Granberg & Ohlsson, 2009). Med kompetensför-
sörjningsprocessen menas här det arbete som utförs i en organisation för 
att fortlöpande säkerställa att rätt kompetens finns så att verksamhetens 
mål uppnås och dess behov tillgodoses (Socialstyrelsen, 2013; Swedish 
Standards Institute, 2004, 2011). I det arbetet utvecklas och styrs proces-
ser för kompetensanalys, planering, genomförande och utvärdering. I 
vård- och omsorgssektorn är det arbetsgivarens ansvar att planera och ge 
personalen förutsättningar för kompetensutveckling i relation till verk-
samhetsbehoven, dvs. att införa och förankra nya kunskaper och metoder 
i arbetet (Socialstyrelsen, 2011a, 2011b, 2012). De anställda ska också få 
stöd i att hålla sin kompetens aktuell för befintliga och kommande hjälp-
behov samt att kunna använda kunskaperna i sitt arbete (Socialstyrelsen, 
2013). Därför ökar kravet på kommunerna i fråga om att ansvara för och 
bedriva ett kontinuerligt arbete med kompetensförsörjningsprocesser. Att 
utvärdera kompetensutvecklingsinsatserna framstår då som ett viktigt 
moment. Utvecklingen av arbetssätt för utvärdering av kompetensutveckl-
ing och kompetensförsörjningsarbetet är därför av stor vikt. Jag menar att 
en viktig del i kommuners strategiska kompetensarbete är att utvärdera 
kompetensutvecklingsinsatserna hos personalen på ett sådant sätt att ut-
formningen och genomförandet av utvärderingen främjar att lärandet 
överförs och används i arbetet som ett led i att uppnå verksamhetsmålen.  
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Kompetensutveckling som inte omsätts i  praktiken
– överföringsproblemet 
Frågor om lärande och kompetensutveckling har länge varit aktuella. Där-
för finns det också mycket forskning på området (Ellström, 1992, Burke 
& Hutchins, 2007). Ett allmänt och konstaterat problem bland organisat-
ionsföreträdare och ansvariga för organisationsutveckling är att det lä-
rande som utvecklas vid en utbildningsaktivitet (exempelvis kurser) inte 
alltid transformeras i samband med kompetensutvecklingsinsatser för 
personal. Problemet kan bli att överföringen av lärandet uteblir och att 
individen, arbetsgruppen och organisationen inte använder kunskaperna i 
arbetet i den utsträckning som borde vara möjlig. Det som lärts via en 
kompetensinsats behöver kunna generaliseras till arbetets kontext och 
stödjas över tid (Baldwin & Ford, 1988; Burke & Hutchins, 2007; Burke 
& Saks, 2009; Saks & Belcourt, 2006; Saks & Burke, 2012). Det indivi-
duella lärandet har en tendens att ofta stanna hos individen, snarare än att 
också övergå till ett kollektivt lärande där individerna i en arbetsgrupp 
interagerar och utvecklar ett gemensamt syn- och tankesätt som skapar en 
gemensam förståelse för arbetsuppgifterna till följd av nya sätt att agera. 
När lärandet stannar på individnivå förhindras också överföringen till och 
utvecklingen av ett organisatoriskt lärande, vid vilket personalens kompe-
tens omsätts i praktiken så att även de organisatoriska rutinerna och pro-
cesserna kan förändras (Axelsson, 1996; Döös & Ohlsson, 1999; Ek-
ström, & Ekholm, 2004; Granberg, 2009; Granberg & Ohlsson, 2009; 
Larsson, 2004; Rönnqvist, 2001).  

En förutsättning för att medarbetarna ska utvecklas i sitt arbete är re-
flektion, vilket är ett av lärandets viktigaste verktyg. Kritisk reflektion 
handlar om att granska och problematisera egna och andras antaganden 
och motiven för dessa (Granberg, 2009). Genom att individen kritiskt 
reflekterar sker i bästa fall en transformering, dvs. en omvandling av in-
vanda synsätt till nya, till exempel vad gäller sättet som individen utför sitt 
arbete på (Mezirow, 1991, 2000). Att ge förutsättningar till ett utveckl-
ingsinriktat lärande handlar om att ge stöd och utrymme så att individen 
och arbetsgruppen kan reflektera kritiskt. Då finns möjligheter att ut-
veckla nya sätt att agera och att förbättra organisationens rutiner och 
arbetssätt (Ellström 1992; Ellström, Ekholm, & Ellström, 2003; Ellström, 
2009; Granberg, 2009; Granberg & Ohlsson, 2009).  

Strategier för kompetensutveckling och lärandemiljöer på arbetsplatsen 
kan ha betydelse för vilken överföring av lärande som sker. En integrerad 
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strategi för kompetensutveckling, dvs. en strategi som fokuserar på for-
mella kurser i kombination med förändringar av arbetsorganisationen och 
en gynnsam inlärningsmiljö på arbetsplatsen, har visats vara framgångsrik 
för lärandet (Kock, 2010a, 2010b; Kock & Ellström, 2011). Svårigheten 
ligger i att deltagande i en utbildningsinsats inte ger en garanti för att 
uppnå ett lärande som leder till resultat med praktisk tillämpning. Lång-
siktiga effekter i verksamheten är inget som enbart det individuella läran-
det säkerställer. Att arbetsplatsen fungerar som en god lärandemiljö som 
stödjer deltagarnas kunskapsanvändning, vilket i sin tur gynnar en ut-
veckling av verksamheten, är en förutsättning för att effekter ska kunna 
uppnås (Svensson & Brulin, 2013).   

Utvärderingens roll i kompetensutvecklingen 
Vid genomförande av offentliga insatser och projekt inom socialt arbete är 
det vanligt att även utvärderingsinsatser planeras (Blom, Morén & Ny-
gren, 2011). Det är nödvändigt att kommunerna i någon form utvärderar 
de kompetensutvecklingssatsningar som bedrivs, särskilt de som bedrivs 
med statligt beviljade medel. Detta kan till exempel handla om att fast-
ställa om insatserna uppnått målet samt vilka lärdomar som kommunerna 
kan ha i åtanke inför kommande insatser (Socialstyrelsen, 2013).  

Det är inte ovanligt att utvärderingar av olika insatser sker utifrån den 
traditionella modellen med mål och resultat (input – output). Utvärdering-
en genomförs efter en avslutad aktivitet eller insats. En sådan summativ 
utvärdering fokuserar på om de omedelbara målen har uppnåtts. Den 
studerar inte vad som sker på lång sikt, som en effekt av insatsen. För att 
fastställa om resultatet beror på insatsen behövs en effektmätning. Den 
fokuserar inte heller på att studera insatsens process, dvs. medan den på-
går. Som alternativ till den traditionella formen av summativ utvärdering 
finns den formativa. Den handlar mer om processen och syftar snarare till 
att kunna göra förbättringar under pågående verksamhet (Vedung, 1998, 
2002, 2011; Karlsson, 1999; Karlsson Vestman, 2011a). Det finns en 
mängd olika utvärderingsmodeller och idéer om hur utvärdering kan gö-
ras. Trots att det numera är närmast obligatoriskt att efterlysa utvärde-
ringar innebär det inte att utvärderingarna organiseras, läggs upp och 
genomförs på ett enhetligt sätt (Hertting & Vedung, 2009). Organisation-
er prioriterar utvärdering som företeelse, dvs. själva beställandet eller exi-
stensen av utvärderingen. Men paradoxalt nog försvårar detta samtidigt 
utvärderingens användning för lärande och utveckling eftersom utvärde-
ringarna ofta genomförs rutinmässigt med oklara instruktioner. I strate-
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gier för att utforma och göra utvärderingarna mer användbara ingår att 
involvera deltagarna mer på olika sätt samt att engagera beställarna i ut-
värderingen och dess kommande användning (Petersén & Olsson, 2013). 

Ovan konstaterades att trots organisationernas satsningar på riktade 
utbildningsaktiviteter för sin personal, då individen utvecklar ett lärande, 
överförs inte ofta kunskaperna till praktisk användning (Döös & Ohlsson, 
1999; Kirkpatrick, 2006; Saks & Burke, 2012). Utvärderingens roll för 
överföringsproblematiken blir därför en angelägen fråga. En återkom-
mande form av utvärdering vid kompetensutvecklingsinsatser är den som 
sker efter avslut. Då utvärderas till exempel om utbildningens mål har 
uppfyllts, vad deltagarna tycker de har lärt sig av utbildningen samt upp-
lägg och innehåll med koppling till arbetet. Dessa frågor brukar vara lät-
tare att utvärdera för organisationen eftersom utvärderingen görs i sam-
band med avslut och inte senare. Svårare är att utvärdera hur deltagarna 
använder sina nya kunskaper i arbetet en tid efter utbildningen. Denna 
fråga inrymmer en komplexitet och kräver mer tid, kunskap och resurser 
av organisationen (Ellström, 2009; Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006; Saks 
& Burke, 2012).  

Problemområde 
Den centrala problemställningen i detta avhandlingsarbete är utvärdering-
ens ansats och genomförande som ett stödjande verktyg för överföringen 
av lärandet vid kompetensutveckling. Det handlar sålunda om 1) att över-
föringen av lärandet till arbetspraktiken inte sker i den omfattning som 
önskas eller efterfrågas. Transformeringen av lärande till kunskapsan-
vändning i arbetet har visat sig vara väsentlig men svår att stödja i organi-
sationer, 2) att det lärande som sker har en tendens att stanna hos indivi-
den snarare än att vidareutvecklas till ett kollektivt lärande, i den mening-
en att arbetsgruppen gemensamt utvecklar nya synsätt och förbättrade 
arbetssätt som leder till ett organisatoriskt lärande med förändring av 
organisatoriska rutiner och processer, 3) att en vanlig rutin är att utvärde-
ring genomförs summativt efter en avslutad utbildningsaktivitet. Utifrån 
detta problemområde formuleras frågan om utvärderingens summativa 
ansats fungerar som stöd för deltagarnas överföringsprocess av lärandet. 
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av lärande till arbetspraktiken vid kompetensutvecklingsinsatser för vård- 
och omsorgspersonal. Utgångspunkt tas i ett konkret utvärderingsexempel 
från kommunal äldreomsorg. 
 
Avhandlingens syfte besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

• Kan en summativ utvärderingsansats stödja individens och gruppens 
lärande från utbildningsinsats till kunskapsanvändning i arbetet? 

• Kan en summativ utvärderingsansats stödja utvecklingen av ett or-
ganisatoriskt lärande? 

• Vilka styrkor och svagheter har en summativ utvärderingsansats i 
förhållande till alternativa ansatser för att bidra till den utveckling 
som anges i fråga 1 och 2? 

 
I relation till den problematik som i denna avhandling ska behandlas ut-
görs den empiriska utgångspunkten av en tidigare utförd summativ utvär-
dering av kompetensutvecklingsinsatser i en svensk kommun. Utvärde-
ringen genomfördes av mig som utbildningsledare i kommunens förvalt-
ning för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning 
på uppdrag av förvaltningsledningen. Utvärderingen gjordes med hand-
ledning av och i samverkan med Mälardalens högskola. Samtidigt har jag 
tjänstgjort som kommundoktorand, i samverkan mellan Eskilstuna kom-
mun, Mälardalens högskola och Örebro universitet, med finansiering från 
Eskilstuna kommun. Samverkan inleddes vid dåvarande Utvärderingsaka-
demin, Mälardalens högskola och Örebro universitet. I detta arbete har 
jag på så vis haft dubbel tjänstgöring, dels i rollen som utbildningsledare 
och intern utvärderare i kommunal verksamhet och dels som kommun-
doktorand. I metodkapitlet diskuteras de dubbla rollerna i relation till 
bland annat fördelar och nackdelar för utvärderings- och forskningsar-
betet. 

Avhandlingens syfte 
Avhandlingens syfte var att söka kunskap om och analysera styrkor och 
svagheter hos den summativa utvärderingsansatsen vad gäller överföring 
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lings empiriska utgångspunkt. Kapitel tre består av teoretiska utgångs-
punkter och tidigare forskning. Kapitel fyra handlar om metoden, mina 
dubbla roller i forskningsarbetet och etiska ställningstaganden. I det femte 
kapitlet analyseras det konkreta exemplet mot bakgrund av valda teorier 
och tidigare forskning följt av en avslutande diskussion i kapitel sex om 
utvärderingens ansats som stödjande verktyg vid kompetensutveckling, 
lärande och dess överföring till kunskapsanvändning i arbetet.  

  

Avhandlingens fortsatta framställning 
I denna inledning har jag beskrivit äldreomsorgens kommande rekryte-
rings- och kompetensbehov, äldreomsorgens övergripande organisering 
samt kommunernas ansvar för kompetensförsörjningsarbetet. För att 
skapa förutsättningar för utveckling av lärande vid kompetensutveckling 
av personal som också överförs och används i det praktiska arbetet är 
frågan om utvärderingens roll väsentlig. I kapitel två beskrivs det konkreta 
exemplet, dvs. den tidigare gjorda utvärdering som utgör denna avhand-
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Kapitel 2. EN UTVÄRDERING AV  
KOMPETENSSTEGEN I EN KOMMUN I SVERIGE 

Utvärderingens bakgrund 
I detta kapitel redogörs för hur utvärderingen av kompetensutvecklingsin-
satserna i Eskilstuna kommun genomfördes (Claesson, 2009). Inlednings-
vis ges en kort beskrivning av utvärdering av Kompetensstegen, nationellt 
och lokalt, följt av Kompetensstegens innehåll, mål och organisering i 
Eskilstuna kommun. Därefter återges utvärderingens design, metod och 
genomförande. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av utvärdering-
ens övergripande resultat och slutsatser.  

Utvärdering av Kompetensstegen – nationellt  
Kompetensstegen var en statlig satsning med kompetenshöjande insatser 
för kommunernas vård och omsorg om äldre, styrd av direktiv och organi-
serad som en särskild nationell kommitté för Kompetensstegen. Totalt 
deltog 287 av 290 kommuner i Kompetensstegen med sammanlagt 1 775 
kompetenshöjande projekt. Kommunerna gavs möjlighet att ansöka om 
statligt medel vid fem tillfällen. I Statskontorets analys av den tillämpade 
organisationen av den statliga satsningen Kompetensstegen (2009) fram-
kommer att kommunerna upplevde att tidsramarna var mycket begrän-
sade inför det första ansökningstillfället 1 september 2005. Kommunernas 
kartläggning av kompetensbehov, strategiska planering av kompetensut-
vecklingsinsatser och förankring av planerade insatser påverkades därför 
negativt av forcerad och bristfällig beredning. Det gav konsekvenser för 
satsningens kvalitet i kommuner inför de lokala starterna.  

Under genomförandet av Kompetensstegen ansvarade kommunerna för 
att kontinuerligt rapportera och lämna en ekonomisk redovisning samt en 
viss verksamhetsbeskrivning till Kompetensstegens kansli. Statistikuppgif-
ter som ekonomi, antal anställda som genomfört specifika utbildningsak-
tiviteter, antal utbildningstimmar, utbildningsmetoder etc. rapporterades 
in. Vid första ansökningstillfället var det oklart på vilket sätt kommunerna 
skulle rapportera de genomförda insatserna (Statskontoret, 2009). Det var 
tydligt att det skulle rapporteras, men detaljerad information kom kom-
munerna till del först i själva besluten. Inte förrän då fanns det möjlighet 
att planera för uppföljningssystem lokalt. Kommunerna uppfattade att 
del- och slutredovisningarna för Kompetensstegen var besvärliga, detalje-
rade och tidskrävande. Kommunerna såg inte nyttan av all den uppfölj-
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ning som efterfrågades av kommittén. Den snabba uppstarten år 2005 
medförde att det vid kommunernas arbete med uppföljning och utvärde-
ringsaktiviteter blev omöjligt att fastställa kunskapsläget hos personalen 
och i organisationen före starten som bas inför senare utvärdering. På så 
vis blev det svårt för kommunerna att definiera en baslinje före kompe-
tensutvecklingsinsatserna som kunde jämföras med läget efter att dessa var 
genomförda. På ett nationellt plan var kommitténs huvuduppgifter dels att 
fördela medel och dels att stödja kommunerna i deras långsiktiga arbete 
med utveckling av nya verksamhetsnära och långsiktigt hållbara lärande-
former samt inspirera till och underlätta för erfarenhetsutbyten. Kommu-
nerna uppskattade dock de inledande lanseringsaktiviteterna, den nära 
dialogen mellan kommittén och kommunerna samt den informativa hem-
sidan (Statskontoret, 2009).  

Kommunerna ansvarade för löpande statistikrapportering av antal 
medarbetare i utbildning, yrkesgrupper, kön, antal utbildningstimmar etc. 
till den nationella kommittén. De kommuner som hade beviljats ekono-
miskt stöd ansvarade själva för att följa upp och utvärdera sina kompe-
tensutvecklingsinsatser. Som stöd till kommunernas lokala utvärderingar 
fanns därför ett vägledningsmaterial från kommittén för Kompetensstegen. 
Vägledningens syfte var att ge exempel på tillvägagångssätt för att planera 
och genomföra utvärdering (Socialdepartementet, 2006b). Kommunerna 
skulle med hjälp av sina utvärderingar försöka dra nytta av gjorda erfa-
renheter och finna former för en mer systematisk kompetensutveckling av 
äldreomsorgspersonal för att höja kvaliteten. Kommunernas uppställda 
mål behövde utvärderas. Kommitténs tanke var att kommunernas egna 
utvärderingsarbeten skulle stimulera till ett fortsatt arbete kring kompe-
tensutvecklingsarbetet ute i verksamheterna. Utvärderingarna skulle ge 
underlag och svara på om insatser med hjälp av medel från Kompetensste-
gen hade lett till kompetensförstärkning hos personalen och förbättringar 
för de äldre. En utgångspunkt i vägledningen som kommunerna fick var 
att det lokala utvärderingsarbetet skulle bidra till underlag för reflektion 
och lärande vid arbetsplatsen så att personalens kompetens kunde stärkas 
och de äldres situation därmed förbättras. Reflektion, delaktighet och 
lärande nämndes som centrala begrepp för att verksamheterna skulle 
kunna utveckla kompetens och kvalitet. På en arbetsplats kräver det orga-
nisering. Ambitionen var att de lokala utvärderingarna skulle spela en 
aktiv roll för att bidra till en positiv utveckling på arbetsplatsen. Vägled-
ningsmaterialet innehöll därför exempel på hur man kan arbeta för att 
åstadkomma reflektion, delaktighet och lärande på en arbetsplats. Materi-
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alet beskrev även olika utvärderingsmetoder och former som kommunerna 
kunde tillämpa för att stimulera goda förutsättningar för lärande arbets-
former på arbetsplatsen, åskådliggöra insatsen med dess förutsättningar, 
dess process och skeenden, dess effekter samt föra reflektionssamtal i 
grupper på arbetsplatsen. Tid för reflektion betonades som nödvändigt för 
utvecklingen av verksamheten. I vägledningsmaterialet framhölls att det 
var en fördel att börja utvärderingsaktiviteterna på en gång (ibid.). 

Efter Kompetensstegen genomfördes en nationell utvärdering av dåva-
rande Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) (Socialsty-
relsen, 2009). Utvärderingsuppdraget var att undersöka effekten av Kom-
petensstegen och dess betydelse för de äldre i Sverige. Områdena hand-
läggning, dokumentation, läkemedel, munhälsa, fallskadeprevention och 
demens studerades. Den nationella utvärderingen visade att Kompetens-
stegen hade haft betydelse för förbättrade kunskaper och färdigheter hos 
personalen inom främst tre av de sex studerade kompetensområdena. 
Dessa var fallskadeprevention, munhälsa och biståndshandläggning. Per-
sonal som utbildats i fallskadeprevention fick ökade kunskaper i ämnet. 
Personalen rapporterade att nya rutiner för munhälsa hade introducerats 
på arbetet och att de var mer uppmärksamma på munhälsa efter utbild-
ningen. Biståndshandläggare beviljade oftare ansökningar om äldreomsorg 
efter utbildningen. En bristande samstämmighet fanns dock i vilka beslut 
handläggarna fattade, oavsett om de hade deltagit i utbildningen eller inte. 
Resultatet visade att aktiviteterna inom demensområdet var omfattande, 
men inga effekter studerades. Två omständigheter styrde den nationella 
utvärderingen. För det första var det inte möjligt att genomföra föremät-
ningar, vilket försvårade tolkningen av utbildningseffekterna. För det 
andra gick det bara att utläsa preliminära resultat eftersom uppföljningsti-
den var begränsad och skedde i närtid efter utbildningarna. Utvärderingen 
kunde inte ge belägg för att Kompetensstegen hade haft omedelbar bety-
delse för brukarna (ibid.). 

Förutom utvärderingen av Kompetensstegen i Eskilstuna kommun som 
utgör empiri för denna avhandling, har jag övergripande läst 20 andra 
kommuners utvärderingar som fanns tillgängliga på internet. Ingen syste-
matisk analys av materialet har genomförts av mig. Dock har jag konsta-
terat vid läsningen att kommunernas ambitioner vad gäller utvärdering, 
utformning och utförande var höga. Kommunernas utvärderingar var 
utformade på olika vis. Det förekom olika utvärderingsmodeller och me-
toder med inslag av summativa och formativa ansatser. Man använde 
kursenkäter och kvalitetsuppföljningar, genomförde individuella intervjuer 
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och gruppintervjuer och höll seminarier med självutvärdering för att sti-
mulera reflektion. I utvärderingarna användes ofta en summativ ansats 
efter utbildningsinsatserna vid bedömning av insatsernas mål. Utvärde-
ringsfrågorna kunde handla om att på olika sätt beskriva det lärande som 
skett, deltagarnas uppfattning om sitt lärande och kopplingen till arbetet. 
Den formativa ansatsen tillämpades under utbildningsinsatsernas genom-
förande i uppskattningsvis hälften av de utvärderingar jag läste. Ambition-
en hos kommunerna var att exempelvis följa och stödja individernas lä-
rande i arbetet, undersöka lärprocesser och organisering av lärande inom 
ramen för Kompetensstegen samt undersöka hur lärandet kunde förbättras 
samt hur kompetensutveckling och dess försörjning kunde stödjas långsik-
tigt i organisationen. Vissa kommuner vände sig till FoU-råd, högskola 
eller universitet för att få hjälp med utvärderingsarbetet. Ett återkom-
mande resultat i kommunernas utvärderingar var att personalen i äldre-
omsorgen tyckte det hade varit positivt med de olika utbildningsinsatserna 
i Kompetensstegen. Utbildningarna i sig hade gett dem möjlighet att re-
flektera över sina erfarenheter. Ett konstaterande i flera kommuners ut-
värderingsrapporter var att mer tid för reflektion bland personalen behövs 
som en förutsättning för lärande i arbetet efter utbildningsinsatserna. Det 
ansågs viktigt för verksamheternas långsiktiga kompetensutveckling och 
bibehållandet av den (Andershed & Ljungzell, 2009; Berg, 2008; Gustafs-
son, 2009; Gävle kommun, 2009; Hansson & Rydén, 2009; Holmsten, 
2009; Holst & Krona, 2008; Höijer, 2009; Larsson & Ljungzell, 2008; 
Löfström, 2010; Munkedals Kommun, 2009; Norin & Matsson, 2009; 
Palm, 2009; Schultz, 2009; Westerberg, 2010; Wolff, 2009; Wolff & Sjö-
strand, 2009). 

Inom Kompetensstegen bedrevs även en försöksverksamhet med sex 
kommuner, närmare bestämt Jönköping, Katrineholm, Säffle, Linköping, 
Mark och Tyresö. Syftet var att utveckla en modell för kompetensutveckl-
ing och utbilning av personal inom äldreomsorgen samt att integrera det 
individuella och det organisatoriska lärandet. Upplägget var att kombinera 
och skapa förutsättningar för samverkan och lärande mellan två olika 
traditionella system – utbildning och verksamhet – med utgångspunkt från 
det faktum att det råder en obalans mellan dessa två system. Resultatet 
visade att chefernas engagemang i utbildning är nödvändigt och att de 
behöver se utbildningen som en viktig del i verksamheten. Cheferna behö-
ver vara delaktiga i att definiera behov, planering, upplägg, arbetsformer 
och utbildningsinnehåll. Cheferna kan inte göra detta på egen hand. Där-
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för krävs stödfunktioner för lärandet på arbetsplatsen för att stärka ar-
betslivssystemet i förhållande till utbildningsanordnarna (Larsson, 2007). 

Kompetensstegen i kommunen  
I Eskilstuna kommun ansvarar vuxenförvaltningen (från januari 2015 
vård- och omsorgsförvaltningen) på nämndens uppdrag för vård och om-
sorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. I förvaltningen ar-
betade år 2009, när utvärderingen genomfördes, ca 2 700 tillsvidarean-
ställda medarbetare. Av dessa var 1 300 anställda inom äldreomsorgen. 
De sistnämnda fördelar sig på olika professioner som undersköters-
kor/vårdbiträden, arbetsterapeuter, sjukgymnaster (numera fysioterapeu-
ter), sjuksköterskor och biståndshandläggare samt ca 40 enhetschefer. 
Totalt inom vård- och omsorgsboende samt hemtjänst och färdtjänst, 
fanns ca 2 300 äldre personer med behov av vård och stöd.  

Utbildningsaktiviteter genomfördes i åtta utbildningsblock. Dessa ut-
gjordes av ca 150 verksamhetsnära utbildningar, kurser och studiecirklar 
vilket motsvarade 2 300 kursplatser för ca 1 500 medarbetare. Utbild-
ningsblocken var: 

1. Omvårdnad och bemötande av personer med demenssjukdomar  
2. Vård i livets slutskede  
3. a) Rehabilitering i hemvård  

b) Teamarbete i äldrevård  
c) Hemvårdsprojekt  

4. Social dokumentation med koppling till IT  
5. Demensomsorg och psykisk ohälsa – Bryggan  
6. Handläggning och utredning 
7. Handledarutbildning  
8. Ledarutveckling  

 
För varje block fanns en kursplan med ett lärandemål (se bilaga 1). Den 
pedagogiska utgångspunkten i aktiviteterna var kopplad till olika fallbe-
skrivningar hämtade från verksamheterna samt deltagarnas uppfattning av 
det dagliga arbetet. Inför kommunens ansökan om medel för att delta i 
Kompetensstegen fanns ett nära samarbete med utbildnings- och referens-
grupper inom förvaltningen. I grupperna ingick chefer och medarbetare 
med olika professioner. Dessa arbetade med behovsanalyser av vilken 
kompetens som behövde prioriteras i verksamheterna för att ge brukaren 



32  ANNIKA CLAESSON Utvärdering som stödjande verktyg vid kompetensutveckling 
 

bättre kvalitet. Senare, vid utvecklingen av de olika utbildningsaktiviteter-
na, användes gruppernas reflektioner och behovsanalyser som underlag.  

I utbildningsaktiviteterna, som i huvudsak var utformade för respektive 
profession, deltog omvårdnadspersonal, arbetsterapeuter, sjukgymnas-
ter/fysiotera-peuter, biståndshandläggare, sjuksköterskor och che-
fer/ledare. I vissa utbildningsaktiviteter deltog olika professioner samtidigt. 
Varje medarbetare kunde delta i flera utbildningsaktiviteter. Totalt deltog 
ca 1 500 medarbetare. 

I vuxenförvaltningen arbetade två utbildningsledare, fyra projektledare, 
en utbildningsadministratör och en ekonom med genomförandet av Kom-
petensstegen. Därtill bildades ett antal referensgrupper med chefer och 
medarbetare för respektive utbildningsaktivitet. Planerings- och uppfölj-
ningsmöten hölls kontinuerligt med dessa referensgrupper. För vissa ut-
bildningsaktiviteter bildades också styrgrupper. Den logistiska planeringen 
löstes med ett antagningssystem med en fördelningsnyckel för respektive 
enhet inom särskilt boende och hemtjänst. Fördelningsnyckeln innebar en 
beräkning av hur många kursplatser som tilldelades per enhet i förhål-
lande till antalet anställda. Förvaltningen beviljades totalt ca 14 miljoner 
kronor för deltagandet i Kompetensstegen.  

Uppdraget att utvärdera  
Kommunerna hade själva ansvaret för att följa upp och utvärdera sina 
kompetensinsatser inom Kompetensstegen (Socialdepartementet, 2006b). 
Mot slutet av år 2007 hade den nationella kommittén externt medel kvar 
att fördela inom Kompetensstegens tidsram mellan år 2006 och år 2008. 
Kommunerna kunde därför lämna in en extra ansökan om medel under 
tiden som Kompetensstegen pågick. På förslag från mig i rollen som ut-
bildningsledare i den lokala förvaltningen gjordes ytterligare en ansökan 
om statligt medel för att genomföra en intern, mer omfattande utvärdering 
av Kompetensstegen lokalt. Tanken var att stärka förvaltningens strate-
giska kompetensarbete och samtidigt förbättra och bibehålla utvärde-
ringskompetensen inom förvaltningen som antogs skulle utvecklas vid 
genomförandet av en utvärdering. Förslaget handlade om att förvaltningen 
internt behövde stärka sin kompetens för utvärdering av kompetensut-
vecklingsinsatser med vetenskaplig metod. Samtidigt kunde detta vara en 
del till att stärka samverkan mellan kommun, högskola och universitet. 
Förvaltningsledningen godtog förslaget och ville utveckla mer kvalifice-
rade arbetssätt för utvärdering av kompetensutvecklingsinsatser internt. I 
förslaget ingick därför att upprätta samverkan med Mälardalens högskola 



ANNIKA CLAESSON  Utvärdering som stödjande verktyg vid kompetensutveckling  33 
  

för handledning av utvärderingen. Extra statligt medel beviljades 
Eskilstuna kommun av den nationella kommittén i slutet av år 2007, un-
der pågående kompetensutvecklingsinsatser inom Kompetensstegen. Ett 
mindre belopp hade beviljats Eskilstuna kommun för utvärdering i den 
första huvudansökan 2005 vilket användes till kursutvärderingar. 

Uppdraget att genomföra utvärderingen gavs till mig som utbildningsle-
dare i en av förvaltningens dåvarande stabsfunktion för utvecklingsfrågor. 
Utvärderingen genomfördes i samverkan och med handledning från Mä-
lardalens högskola (Mdh). Vid denna tid upprättades också en överens-
kommelse mellan Eskilstuna kommun, Mälardalens högskola och Örebro 
universitet, inom dåvarande Utvärderingsakademin, och jag anställdes 
(deltid) som kommundoktorand vid Mäldardalens högskola. Forskarut-
bildningen genomfördes vid Örebro universitet. Rollen som kommundok-
torand diskuteras djupare i metodkapitlet.  

Utvärderingen av Kompetensstegen i Eskilstuna kommun genomfördes 
år 2009 efter att kompetenssatsningen hade avslutats. I uppdraget att ut-
värdera ingick att planera och genomföra utvärderingen samt rapportera 
till en styrgrupp. För utvärderingsarbetet budgeterades ca tre månader 
heltidsarbete fördelat över ca ett halvår. Förvaltningsledningen och utfö-
rarledningen ville inte att utvärderingen skulle ta så mycket tid av chefer 
och medarbetare ute i verksamheterna eftersom arbetsbelastningen var 
hög. Förvaltningens verksamheter hade signalerat och uttryckt en trötthet 
efter en arbetsintensiv period under tiden som Kompetensstegen pågick, 
vilket ledningen lyssnade på. 

Utvärderingens användning och nytta 
Förvaltningsledningen antog ett antal målsättningar med utvärderingsar-
betet på förslag från utbildningsledaren mot bakgrund av kommitténs mål 
(Socialdepartementet, 2006b). Målsättningarna var att utvärderingens 
genomförande och resultat skulle leda till fortsatt arbete med kvalitetsut-
veckling av organisationens metoder för utvärdering av kompetensinsatser 
utifrån vetenskaplig ansats. Utvärderingsresultaten skulle kunna bidra som 
underlag vid utveckling av förvaltningens och kommunens systematiska 
arbete med strategisk kompetensförsörjning. Därutöver skulle utvärde-
ringsresultaten kunna användas framåt i det operativa arbetet med chefer 
och medarbetare ute i verksamheterna för personalens långsiktiga kompe-
tensutveckling.  
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Utvärderingens syfte 
Syftet var att få en bild av satsningen med Kompetensstegen, dvs. av vilket 
lärande som hade uppnåtts, hur det tillämpades bland personalen samt om 
lärandet hade lett till ökad kompetens hos medarbetare och en förbättring 
för de äldre. Till utvärderingen användes följande frågeställningar:  

• Vilket lärande har uppnåtts genom Kompetensstegen? 
• Vilken användning av kunskaper har skett i praktiken? 
• Har Kompetensstegen lett till kompetensförstärkning hos persona-

len och förbättring för de äldre?  

Avgränsningar 
Utvärderingen avgränsades till framtagandet av en helhetsbild vad gäller 
lärande och användning samt kompetensförstärkning hos personal, sna-
rare än ingående studier av varje enskild utbildningsaktivitets pedagogiska 
upplägg, dess processer, föreläsarens insatser samt utbildningsmaterial. 

Utvärderingens metod och genomförande 
Villkoren för genomförandet av utvärderingen var i huvudsak 1) att extra 
statligt medel för finansiering av en mer omfattande utvärdering beviljades 
lokalt i kommunen i samband med avslut av Kompetensstegens utbild-
ningsinsatser, vilket inte gav möjlighet att göra en föremätning samt 2) att 
utvärderingen – på önskemål från förvaltnings- och utförarledning – inte 
skulle ta så mycket tid i anspråk på grund av hög arbetsbelastning och 
tidspress i verksamheterna. Detta gjorde att cheferna och medarbetarna 
inte kunde delta aktivt i utvärderingen i någon större omfattning. Med 
denna givna ram beslutades därför i samråd mellan utvärderaren och 
handledaren från Mälardalens högskola att genomföra en utvärdering med 
summativ utvärderingsansats och en mål-resultatmodell för att undersöka 
måluppfyllelse samt vilket lärande och vilken användning som hade upp-
nåtts. Emellertid är det känt att en summativ ansats avser att mäta målen 
snarare än att fånga upp och bedöma underliggande faktorer i insatsens 
process, vilka kan påverka insatsens resultat i form av uppnådda mål. 
Därför användes programteori inledningsvis. Med hjälp av programteori 
som verktyg för detta sammanhang förbättrades möjligheten att fånga upp 
och synliggöra underliggande förutsättningar och villkor som antas finns i 
kompetensutvecklingsinsatsens process och som kan påverka insatsens 
resultat. Genom att rekonstruera en programteori av kompetensutveckl-
ingsinsatsen och därigenom få fram frågeområden som är relevanta för 
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utvärderingens genomförande och resultat skapades på så vis ett komple-
ment till den summativa ansatsen i detta sammanhang.  

I detta avsnitt beskrivs utvärderingens genomförande i två huvudsteg 1) 
rekonstruktion av programteori för Kompetensstegen lokalt, samt 2) ut-
värderingens design och metod.  

1) Rekonstruktion av programteori för  
Kompetensstegen lokalt 
Som ett första steg i utvärderingsarbetet genomfördes en rekonstruktion 
av Kompetensstegen lokalt i kommunen. Valet att använda programteori 
som metod gjordes för att illustrera kompetensutvecklingsinsatsens im-
plementering och göra den mer överskådlig och begriplig (Vedung, 1998). 
Tanken var att programteorin skulle fungera som en karta för att göra det 
möjligt att ställa rätt frågor om verksamheten som ett underlag för rele-
vanta utvärderingsfrågor (Jess, 2011, 2013). Programteorin skulle bidra 
till att dels ge en överskådlig bild, men även tydliggöra underliggande 
mekanismer om hur programmet fungerat (Weiss, 1998). Arbetet med 
programteorier delades upp i tre steg. Först gjordes A) en enkel skiss med 
boxar för kompetensutvecklingsinsatsens genomförande. Rekonstruktion-
en av programteorin gjordes utifrån en struktur för Kompetensstegens 
input-process-output. Därefter B) identifierades underliggande frågeområ-
den som antogs kunna inverka mellan kompetensinsatsens process och 
resultat. Dessa områden blev kompetensutveckling i vård och omsorg, 
styrning och ledning, lärande samt reflektionens betydelse, organisation, 
ledarskap samt implementering. Den enkla skissen för implementeringen 
(A) och de underliggande frågeområdena (B) utmynnade i en rekonstrukt-
ion av programteorin (se figur 1). 
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Figur 1. Programteori för Kompetensstegen, 2006-2008, vuxenförvaltningen i 
Eskilstuna kommun. 
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Slutligen rekonstruerades C) en enkel programteori för en av programmets 
boxar för att kartlägga förvaltningens praktiska arbetsprocesser med att 
genomföra aktiviteterna i Kompetensstegen (se figur 2). Programteorin 
planerades fungera som underlag för ett reflektionssamtal med förvalt-
ningens ansvariga utbildningsledare och utbildningsadministratör.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Programteori för vuxenförvaltningens praktiska processer och dess orga-
nisering vid genomförandet av Kompetensstegen 2006-2008. 

2) Utvärderingens design 

Utvärderingens organisation och intressentgrupper 

Styrgruppen 
En styrgrupp bildades med deltagare från förvaltningsledningen: förvalt-
ningschefen, uppdragschefen, utförarchefen, en stabschef samt två områ-
deschefer från utförarledet. Denna grupp representerade beställaren och 
ägaren av utvärderingen och dess process. Utvärderaren var föredragande 
och i styrgruppen förankrades utvärderingens syfte, design och metod. 
Från styrgruppen ville man veta vilka lärandemål (lokalt formulerade) som 
uppnåtts och vilka resultat det hade gett förvaltningen. Styrgruppen var 
engagerad och tydlig med att utvärderingen skulle genomföras med stöd 
av vetenskapliga metoder – därav samverkan med högskola och universi-
tet. Styrgruppen gjorde det möjligt att förankra genomförandet av utvär-
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deringen i organisationens alla led, dvs. utförarledningen samt första lin-
jens chefer och deras medarbetare.  

Referensgruppen 
En referensgrupp för utvärderingsarbetet skapades också. Deltagare i 
denna grupp var medarbetare och enhetschefer från ett tvärsnitt av verk-
samheterna inom äldreomsorgen med de olika professioner som deltagit i 
Kompetensstegen. Dessutom deltog representanter från Kommunala Pens-
ionärsrådet. Samtliga visade ett stort intresse att delta i utvärderingspro-
cessen. Förankring av mål, syfte, urvalsmetod och urval gjordes i både 
styr- och referensgrupp. Tillsammans med referensgruppen genomfördes 
reflektionsmöten vid tre tillfällen under utvärderingsprocessen. Reflektion-
erna fokuserade på utveckling av design och metod, urval, resultat och 
analys samt spridning av resultat. Återkoppling av utvärderingens fram-
skridande gjordes kontinuerligt till styrgrupp och referensgrupp. Den fack-
liga förankringen under utvärderingsprocessen säkerställdes av förvalt-
ningschefen och utvärderaren i förvaltningens samverkansgrupp. 

Enhetscheferna 
De enhetschefer vars medarbetare ingick i utvärderingens urval var be-
hjälpliga med den praktiska processen för datainsamlingen genom att 
informera om utvärderingen, dela ut och samla in enkätsvar samt distribu-
era till kansliet. 

Metodansats 
För att kunna svara på utvärderingens frågor bestämdes att använda både 
en kvantitativ och en kvalitativ ansats. Den kvantitativa delen utgjordes av 
en enkätstudie med syfte att undersöka uppfyllelsen av lärandemålen samt 
uppfattningen av lärande och kunskapsanvändning i praktiken i ett bre-
dare urval bland deltagarna. Resultatet från enkätstudien följdes upp ge-
nom kvalitativa gruppintervjuer med undersköterskor/vårdbiträden samt 
med äldre personer med beviljad hjälpinsats. 

Mål-resultatutvärdering 
För arbetet med att utvärdera Kompetensstegen tilldelades kommunen 
ytterligare statliga medel 2007, då kompetensutvecklingsinsatserna redan 
hade pågått ca två år. Det medförde att möjligheten att genomföra någon 
mätning före utbildningsaktiviteterna uteblev, en mätning som senare 



ANNIKA CLAESSON  Utvärdering som stödjande verktyg vid kompetensutveckling  39 
  

skulle kunna ha använts för att jämföra mot en mätning efter avslutade 
aktiviteter. Frågorna som uppkom under arbetet om utvärderingens design 
och vilken utvärderingsmodell som skulle vara gångbar omvandlades till 
frågan om var mätningen skulle börja. Ett tillvägagångssätt blev att välja 
en summativ utvärderingsmodell för att i efterhand studera personalens 
uppfattning om vilket lärande och vilken användning av kunskap som 
uppnåtts genom utbildningsinsatserna. Då blev det möjligt för personalen 
att blicka tillbaka på den utbildning de deltagit i och svara på frågor som 
var relaterade till deras uppfattning under och efter utbildningen. För att 
utvärderingen skulle kunna svara på vilket lärande som skett togs således 
utgångspunkt i en summativ måluppfyllelsemodell vid genomförandet 
(Vedung, 2002, 2011). Efter att insatserna avslutats var avsikten att ut-
värdera om deltagarna uppfattade att de hade uppnått de lärandemål som 
var uppsatta. I relation till lärandemålen skulle man också undersöka vil-
ken användning av lärandet som deltagarna uppfattade sig ha fått i arbetet 
som ett resultat av Kompetensstegen. För att dels undersöka måluppfyllel-
sen av lärandemålen och dels lärande (som i programteorin för Kompe-
tensstegen lokalt identifierades som viktiga frågeområden att utvärdera) 
utformades således en mål-resultatutvärdering, dvs. en jämförelse mellan 
insatsens resultat och de uppsatta målen. Mätningen brukar främst ske 
med kvantitativa metoder (Karlsson Vestman, 2011a). 

Utvärderingens bedömningskriterier och material  
I rekonstruktionen av programteorin för kompetensutvecklingsinsatsen 
identifierades frågan om huruvida lärandet är betydelsefullt för insatsens 
resultat. Lärandet antogs kunna påverka både mellan process och resultat 
samt på kort och lång sikt. Ett problem vid utvecklingen av bedömnings-
kriterierna var att det inte fanns en fastställd referenspunkt eller en stan-
dard att kunna jämföra emot. Därför beslutades att individen skulle göra 
skattningar i en enkät utifrån sin egen uppfattning. Det skulle ge möjlighet 
att bedöma uppfattningarna för olika bedömningskriterier och samman-
ställa dem till ett resultat. Individernas skattning gjordes därför utifrån 
gradering enligt likertskalan 1–5 (instämmer inte alls till instämmer helt). 
Arbetet med utveckling av totalt sju bedömningskriterier var omfattande 
och genomfördes av mig med handledning av Kari Jess, doktor i socialt 
arbete vid Mälardalens högskola. Totalt utvecklades åtta enkäter för de 
åtta utbildningsblocken och de olika deltagande professionerna med bak-
grundsfrågor och operationaliserade påståenden för bedömningskriterier-
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na (bilaga 2 och 3). Enkäterna följde samma struktur av påståenden. Från 
utvärderingens referensgrupp framkom att två av professionerna som del-
tog i Kompetensstegen – paramedicinare och enhetschefer – inte var orga-
niserade (vid den tiden) i verksamheterna som de övriga professionerna 
(undersköterska/vårdbiträde m.fl.). Det medförde att paramedicinarna och 
enhetscheferna inte hade samma förutsättningar vad gällde grupp- och 
chefstillhörighet samt mötestillfällen. Det gjorde arbetet med att utveckla 
enkäterna mer komplicerat vad gäller lärande på olika nivåer: individ, 
grupp respektive organisation. Dessa förutsättningar och villkor försökte 
man ta hänsyn till i bedömningskriterierna och vid enkäternas konstrukt-
ion. Det innebar att i två enkäter justerades och reducerades påståendena 
för gruppnivån och organisationsnivån, vilket man senare tog hänsyn till 
vid test av reliabilitet och vid databearbetning. Denna fråga diskuterades 
tillsammans med handledaren från Mdh eftersom det fanns en osäkerhet 
om hur det kunde inverka på utvärderingens resultat. Inför datainsamling-
en testades enkäterna först av tio personer med olika professioner som 
deltagit i Kompetensstegen. Utifrån deras synpunkter reviderades formule-
ringen av påståendena och därefter testades enkäten igen av sju nya perso-
ner.  
 
Utvärderingens bedömningskriterium: 

Vuxnas föreställning om sitt lärande 
Tidigare forskning, exempelvis Perry, Säljö, Marton och Säljö (refererade i 
Wilhelmson, 1998b), talar om att vuxnas föreställning om vad lärande 
innebär kan påverka kvaliteten i lärandet. Det handlar till exempel om 
ytinlärning, som innebär att återge och memorera, till skillnad från djupin-
lärning som handlar om att se lärandet som möjlighet att skapa ny mening 
och förståelse kring det inlärda. Därför blev det betydelsefullt att utveckla 
detta bedömningskriterium och därmed kunna upptäcka om deltagarnas 
föreställning om lärandet inverkade på vilket lärande som uppnåddes. 
Begreppen operationaliserades och sex påståenden utvecklades mot bak-
grund av den teoretiska utgångspunkten för yt- respektive djupinlärning 
(bilaga 2 och 3). 

Måluppfyllelse av lärandemål 
Inom varje utbildningsaktivitet fanns lärandemål (se bilaga 1). Det var 
angeläget att utvärdera om lärandemålen för utbildningsblocken hade 
uppnåtts. Därför utvecklades ett bedömningskriterium för att mäta 
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måluppfyllelse av målen. Dessa mål operationaliserades med sju påståen-
den (bilaga 2 och 3). För varje utbildningsblock skapades därefter påstå-
enden för samtliga åtta utbildningsblock.  

Lärande 
Lärande med dess förutsättningar identifierades som väsentligt att utvär-
dera i den rekonstruerade programteorin för kompetensutvecklingsinsat-
serna (Jess, 2008, 2011, 2013). Hur lärandet hos deltagarna utvecklades i 
processen antogs kunna inverka på resultatet. Med utgångspunkt från 
teorier om lärande blev det tydligt att individens och arbetsgruppens kri-
tiska reflektion om deras lärande och hur de utförde sitt arbete under och 
efter utbildningsinsatserna var betydelsefullt för att främja ett mer utveckl-
ingsinriktat och transformativt lärande (Ellström, 1992; Ellström et al. 
2003; Mezirow, 1991, 2000; Wilhelmson, 1998b). Teoretiska utgångs-
punkter formulerades som alternativ bedömningsgrund för utvärderingen. 
Det innebar att jag som utvärderare tog fram en mer färdig teori och an-
vände den som stöd för att ange kriterier för det område som skulle be-
dömas (Karlsson, 1999; Karlsson Vestman, 2011a). I denna utvärdering 
formulerades tre bedömningskriterier med stöd i transformationsteorin 
som var för sig beskriver olika lärandeformer/domäner för olika former av 
lärande: instrumentellt, kommunikativt respektive transformativt lärande 
(inkl. emancipatoriskt) (Mezirow, 1991, 2000). Teorin handlar om hur 
invanda föreställningar påverkar lärandet och förändras, dvs. transforme-
ras, genom kritisk reflektion. Centralt i teorin är reflektionens betydelse 
för utvecklingen av lärandet. När individen kritiskt reflekterar och om-
prövar sina föreställningar om till exempel en aspekt av arbetets utförande 
utvecklar hon sitt lärande, från instrumentellt till kommunikativt och 
emancipatoriskt lärande. I bästa fall uppnås ett transformativt och om-
prövande lärande med dessa lärandeformer. Reflektionen kan på så vis 
styra vilken form av lärande som individen utvecklar (Mezirow, 1991, 
2000; Wilhelmson, 1998a, 1998b). Vid utvecklingen av påståenden för 
bedömningskriterierna för de olika lärandeformerna formulerades dessa 
också utifrån ett individuellt perspektiv, ett grupperspektiv eller ett organi-
satoriskt perspektiv på lärande. Grundtanken med att använda dessa be-
dömningskriterier var att försöka fånga upp och värdera deltagarens upp-
fattning om sitt individuella och arbetsgruppens lärande i relation till ut-
bildningsaktivitetens lärandemål. Därutöver var avsikten att fånga upp 
deltagarens uppfattning om att få stöd på arbetsplatsen för att reflektera 
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om innehållet i utbildningsaktiviteten, sitt lärande och sin fördjupade för-
ståelse om arbetet i sin helhet och dess utförande. 

Instrumentellt 
Ett av bedömningskriterierna var att undersöka om deltagarna hade ut-
vecklat ett instrumentellt lärande. Då kunde det handla om att individen 
uppgiftsorienterat lärt sig hur hon ska göra i situationer utan att djupare 
reflektera över sitt sätt att handla. Därför utvecklades ett bedömningskri-
terium för ett sådant uppgiftsorienterat lärande. Begreppet instrumentellt 
lärande operationaliserades med sex stycken påståenden (bilaga 2 och 3).  

Kommunikativt 
Bedömningskriteriet tog stöd i teorin om kommunikativt lärande, vilket 
handlar om att förstå andra människor och själv göra sig förstådd. Kom-
munikativt lärande utvecklar man när man konfronterar och förstår det 
okända genom att anknyta till det som redan är känt för en själv. Bedöm-
ningskriteriet avsåg att värdera förståelse och operationaliserades med sex 
stycken påståenden (bilaga 2 och 3).  

Transformativt inkl. emancipatoriskt 
Detta lärande handlar om när individens meningsbärande perspektiv, dvs. 
individens egna föreställningar om hur något är, transformeras. När en 
reflektionsdimension tillförs, så att individen själv reflekterar och börjar 
ifrågasätta det som denna tagit för givet, kan ett emancipatoriskt lärande 
utvecklas. I detta bedömningskriterium valdes för utvärderingen att lägga 
ihop emancipatoriskt lärande med transformativt lärande så att mätverk-
tyget inte skulle bli för omfattande. Lärandet transformeras med hjälp av 
reflektionen som fungerar som ett stöd för individen att frigöra sina syn-
sätt och på nytt överväga de förutsättningar som tidigare antaganden vilar 
på. Detta lärande handlar om individens omprövning av sina egna synsätt 
och övertygelser och operationaliserades med sammanlagt 11 påståenden 
(bilaga 2 och 3). 

Användning av kunskaperna i praktiken 
I relation till de uppsatta lärandemålen utvecklades ett bedömningskrite-
rium för att bedöma individens uppfattning av sin användning av kun-
skaperna i praktiken, dvs. i sitt arbete. Här togs utgångspunkt i tidigare 
forskning om individuellt lärande, grupplärande och organisatoriskt lä-
rande, relationen mellan teori och praktik samt om lärande organisation 
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(Axelsson, 1996; Ellström et al. 2003; Rönnquist, 2001; Senge, 1995). 
Användningen av kunskaper i praktiken operationaliserades med 11 på-
ståenden (bilaga 2 och 3).  

Frågeställningar i den kvalitativa studien 
Utvärderingen genomfördes med en summativ ansats och i första hand en 
kvantitativ metod. Som komplement till den kvantitativa enkätstudien 
valdes också att följa upp frågeställningar om kompetensutveckling, lä-
rande och kunskapsanvändning med undersköterskor/vårdbiträden i fyra 
arbetsgrupper. Detta gjordes för att ge en något mer fördjupad bild av 
deras perspektiv. Eftersom huvudsyftet med Kompetensstegens utbild-
ningsinsatser var att personalens tänkta kompetenshöjning skulle leda till 
en förbättring för de äldre, valde man också att ta del av de äldres per-
spektiv genom två gruppintervjuer. Inför de kvalitativa gruppintervjuerna 
med de två olika respondentgrupperna, dvs. undersköterskor/ 
vårdbiträden respektive äldre personer med behov av vård och hjälp, 
framställdes två intervjuguider, en för personalen och en för de äldre (bi-
laga 3). Guiderna prövades och följdes upp med handledaren från Mälar-
dalens högskola mellan första och andra gruppintervjun. Frågeställningar-
na i gruppintervjun med omsorgspersonalen handlade om 1) deltagarnas 
uppfattning av förändrade/utvecklade kunskaper före och efter deltagande 
i Kompetensstegen samt 2) användningen av kunskaperna på arbetet efter 
utbildningen. Det blev också möjligt att fråga hur deltagarna trodde att 
utbildningsaktiviteterna för personalen hade kommit till nytta för de äldre. 
Inför gruppintervjuerna med äldre personer med behov av vård och hjälp 
och som har beviljade hjälpinsatser ställdes frågor om hur de upplevde 
personalens kunskaper och kompetens för den hjälp de behövde. De till-
frågades också om de hade några råd till förvaltningsledningen om framti-
dens behov av kunskaper och kompetens hos personal i äldreomsorg. Ing-
en systematisk innehållsanalys gjordes, intervjuerna skulle snarare fungera 
som ett komplement till den kvantitativa studien. Detta fortsatta avhand-
lingsarbete avgränsas till att handla om personalens lärande och kun-
skapsanvändning. Därmed är inte fokus på de äldre. 

Utvärderingens deltagare 
I vuxenförvaltningen (nu vård- och omsorgsförvaltningen) deltog totalt ca 
1 500 medarbetare i Kompetensstegen och en spridning i urvalet som re-
presenterade dessa var därför angeläget. Arbetet med urvalsförfarandet till 
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utvärderingen var omfattande med flera kriterier att ta hänsyn till. Kriteri-
erna var de åtta utbildningsaktiviteterna, år och termin, antal kursplatser 
per aktivitet, medarbetare från särskilt boende/vård- och omsorgsboende 
och från hemtjänst/ordinärt boende samt olika chefsområden. Urvalet av 
deltagare till utvärderingens kvantitativa undersökning gjordes med ett 
slumpmässigt urval med ett-stegs klusterurval på sex aktiviteter samt to-
talundersökning på två aktiviteter med färre deltagare (Aczel, 1999; Elias-
son, 2006). För att kunna följa upp resultatet från enkätundersökningen 
bestämdes att skapa fyra gruppintervjuer med undersköters-
kor/vårdbiträden med ett strategiskt urval. Till de två gruppintervjuerna 
med äldre personer som har beviljade hjälpinsatser gjordes ett tillgänglig-
hetsurval, dels genom ett äldreråd på ett särskilt boende och dels genom 
ett matlag i hemtjänsten. Inbjudan att delta gjordes via de berörda enhets-
cheferna.  

För utvärderingen tillfrågades 609 medarbetare från 26 chefsområden 
med olika professioner som deltagit i utbildningsaktiviteterna. Av dessa 
valde 339 medarbetare att delta och svara på enkäten. Dessa var personal 
med olika professioner som undersköterska, vårdbiträde, sjuksköterska, 
sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller enhetschef, och som hade 
deltagit i en eller flera utbildningsaktiviteter i Kompetensstegen. Svarsfre-
kvensen var 56 %, varav 61 % av dem som svarade arbetade inom särskilt 
boende/vård- och omsorgsboende medan 39 % arbetade inom hemtjäns-
ten. Bortfallet var totalt 44 %. Datainsamlingen genomfördes ca 2-3 må-
nader efter Kompetensstegens slut år 2008 (se tabell 1). 
 
Tabell 1. Översikt - utvärderingens datainsamling 
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Det betydde att för de olika urvalsgrupperna hade längre eller kortare 
tidsintervall passerat från det att de deltog i en utbildning till att de sva-
rade på frågor i utvärderingen. En potentiellt problematisk parameter var 
vid vilken tidpunkt deltagarna hade gått sin respektive utbildning, ef-
tersom svaren skulle kunna tänkas påverkas av hur lång tid som hade 
förflutit efter utbildningen fram till tidpunkten för enkäten. Enkätsvaren 
sammanställdes och bearbetades i SPSS. Efter att ha testat reliabilitet ge-
nom att kontrollera Cronbachs alfa skapades index för bedömningskrite-
rierna mot bakgrund av lärandeteorier. Underindex skapades för individ-, 
grupp- och organisationsnivå. Frekvensdata bearbetades utifrån bak-
grundsfrågor, följt av sambandsanalyser och avslutningsvis regressions-
analyser. Gruppintervjuerna sammanställdes i skrift utifrån tidigare teorier 
och forskning.  

Ett genomgripande förankringsarbete genomfördes med styr- och refe-
rensgruppen, utförarledets områdeschefer och enhetscheferna för utvärde-
ringen. Information om syfte, processen för datainsamling, samtycke och 
frivillighet gavs. Frågan om samtycke och konfidentialitet betonades. En-
kätstudien genomfördes på chefsområdenas arbetsplatsträf-
far/medarbetarforum. Hur återkopplingen av utvärderingsresultaten till 
chefen skulle ske beskrevs. Varje medarbetare fyllde i enkäten enskilt och 
ombads lägga den i anonymt kuvert och själv försluta det. Enhetschefen 
samlade in kuverten och sände dessa till förvaltningens kansli och därmed 
utvärderaren. I de två totalundersökningarna skickades enkät och förfran-
kerat svarskuvert direkt hem till varje enskild medarbetare. Utifrån det 
strategiska urvalet inför gruppintervjuerna gjordes en inbjudan till två 
chefsområden inom särskilt boende och hemtjänst. Man inledde intervju-
tillfällena med att betona frivillighet att delta i samtalet samt informera 
om anonymitet och att insamlade data inte skulle kunna gå att spåra till 
enskild medarbetare, arbetsgrupp eller chefsområde. Intervjuerna spelades 
in på diktafon efter att samtycke givits från hela intervjugruppen.     

Utvärderingens resultat och slutsatser 
Resultatet från utvärderingens enkäter och gruppintervjuer indikerade en 
måluppfyllelse av respektive utbildningsblocks lärandemål som var relativt 
hög på en likertskala 1–5 (instämmer inte alls till instämmer helt). 
Måluppfyllelsen handlade om deltagarnas egna uppfattningar om utbild-
ningen, till exempel om utbildningens innehåll var vad de förväntade sig, 
om innehållet hade koppling till utbildningsinnehållet, om utbildningen 
lade vikt vid att utgå från brukarens behov i arbetet samt om deltagarens 
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tidigare yrkeserfarenheter och kunskaper togs tillvara under utbildningen. 
Utvärderingsresultatet visade att deltagarnas uppfattning om instrumen-
tellt, kommunikativt och transformativt lärande hade uppnåtts genom 
Kompetensstegen. Lärandet och kunskapsanvändning i praktiken visade 
en positiv samvariation. Tydligast visades att ett fördjupat lärande och en 
fördjupad kunskapsanvändning hos den enskilda medarbetaren hade upp-
fattats. Det organisatoriska lärandet, dvs. förändring och utveckling av 
gemensamma arbetssätt på arbetsplatsen och stöd från chefen, skattades 
som mindre än det individuella lärandet. Detta kunde tala för att det or-
ganisatoriska stödet för utveckling och förändring av gemensamma arbets-
sätt har varit otydligare efter genomförandet av utbildningsaktiviteterna. 
Ledningens uttalade stöd samt enhetschefens roll och inställning till kom-
petensutveckling, lärande och kunskapsanvändning var mycket betydelse-
full för medarbetarna.  

Utvärderingens slutsats och bedömning var att förvaltningen genom 
Kompetensstegen förmådde att uppnå ett mer fördjupat lärande hos indi-
viden och även till viss del på gruppnivå. På så vis talade utvärderingens 
resultat för att kompetensutveckling i Kompetensstegen hade lett till kom-
petensförstärkning hos personalen. Kompetensinsatserna kan ha lett till 
förbättring för de äldre, till exempel en känsla av ökad trygghet, sett från 
personalens perspektiv. Förvaltningen bör dock fokusera på att utveckla 
ett mer organisatoriskt lärande och samtidigt fortsätta stödja det individu-
ella lärandet och gruppens lärande. Ett förslag var att förvaltningen bör 
fortsätta att utveckla tydligare strukturer och arbetssätt för stöd till lä-
rande och kompetensplanering samt skapa ytterligare förutsättningar så 
att medarbetarnas användning av ny och fördjupad kunskap ute i verk-
samheterna vid kompetensutvecklingsinsatser främjas. 
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Som en del i utvärderingens resultat visades att det organisatoriska stö-
det för kompetensutveckling med lärande och användning ute i verksam-
heterna var betydelsefullt. Utifrån enkätsvar och intervjuer kunde ett antal 
så kallade ”kritiska punkter” urskiljas vilka antogs kunna inverka på om 
en övergång/överföring från utbildningsinsatsen lärande till en kunskaps-
användning på arbetsplatsen blir mer eller mindre effektiv (se figur 3).  

 

Figur 3. Kritiska punkter alt. förutsättningar för överföring mellan lärande och 
kunskapsanvändning vid kompetensutveckling i Kompetensstegen. 

Dessa kritiska punkter antogs kunna inverka på överföringen från lärande 
till en kunskapsanvändning i arbetet. Genom utvärderingens resultat syn-
liggjordes medarbetarnas behov av det organisatoriska stödet för ökat 
lärande och kunskapsanvändning i arbetspraktiken. Behovet handlade om 
förutsättningar såsom mer tid för kritisk reflektion på arbetsplatserna, 
stöd till handledning samt uppföljning och utvärdering på arbetsplatserna 
efter att en kompetensinsats har genomförts. Det kunde också handla om 
behovet av mer gemensamma arbetssätt för kompetensutveckling för att 
utveckla verksamheten på arbetsplatsen som gynnar de äldre med behov 
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av stöd och hjälp. I den lokala utvärderingens resultat kunde olika ut-
vecklingsområden urskiljas som förvaltningen kunde arbeta vidare med. 
Dessa sammanfattades med tre centrala frågeställningar. Dessa var: 

• Vilka kan orsakerna vara till att det organisatoriska lärandet i för-
valtningen visar sig vara mindre än det individuella? 

• Vilket stöd ges deltagarna i utbildningsinsatserna i användarfrågan 
(stöd till användning av lärandet i arbetet) före, under och efter ut-
bildningsaktiviteten? 

• Hur kan utbildningsanordnare och förvaltningens verksamheter 
skapa effektivare samverkan före, under och efter en utbildningsin-
sats?  
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Kapitel 3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH 
TIDIGARE FORSKNING 
Den teoretiska ram som ligger till grund för denna avhandlings analys 
omfattar teorier och forskning om både lärande och utvärdering. Kapitlet 
är disponerat enligt följande: först presenteras teoretiska utgångspunkter 
och tidigare forskning om lärande och kompetensutveckling samt överfö-
ringssprocessen. Detta följs av en genomgång av utvärderingens summa-
tiva och formativa ansats samt programteori i relation till lärande och 
kompetensutveckling. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur dessa 
teorier och tidigare forskning kopplas samman med den empiri som kom-
mer att analyseras.  

Kompetensutveckling  
Att i organisationen skapa förutsättningar och ge stöd för att förbättra 
medarbetares lärande och kompetensutveckling är avgörande frågor i 
arbetet med att bedriva verksamheter på sådana sätt att det gynnar de 
personer som har behov av stöd och service. Dock förekommer det att 
organisationer ofta brister i hur de använder, organiserar och utvecklar 
medarbetares kunskaper och kompetens. Vad menas då med kompetens? 
Kompetensbegreppet har flera definitioner i litteraturen (se exempelvis 
Bennich, 2012 och Rönnqvist, 2001). Ellström (1992) formulerar en gene-
rell benämning av begreppet kompetens som:  

”… en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 
situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (en-
ligt andras och egna kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att 
identifiera, utnyttja och om möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och 
värderingsutrymme som arbetet erbjuder” (s 21).  

Kompetensutveckling brukar kännetecknas av de olika åtgärder som en 
organisation använder för att stärka verksamheten internt. Det kan till 
exempel handla om rekrytering, karriärutveckling och utbildningsinsatser. 
Det kan också handla om en eller flera läraktiviteter eller system av aktivi-
teter som stödjer lärandet på arbetsplatsen som gör att individen och ar-
betsgruppen ökar sin kompetens i arbetsvardagen (Kock, 2010a). En lik-
nande formulering av kompetensbegreppet är: ”… en individs eller ett 
kollektivs förmåga att utföra vissa specifika aktiviteter eller uppgifter” 
(Rönnqvist, 2001, s 13). I denna avhandling används begreppet kompe-
tensutveckling enbart i relation till specifika utbildningsinsatser. 
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Individens, gruppens och organisationens lärande 
 Lärande betraktas allmänt som en livslång process och uppfattas ofta 
handla om hur individer förvärvar kunskap, löser problem och lär sig 
agera i en situation där uppgifter, mål och andra förutsättningar antas 
vara givna (Ellström, 1992). Lärandet brukar delas upp i ett anpassnings-
inriktat och ett utvecklingsinriktat lärande. Det första handlar om att ru-
tinmässigt lära sig att behärska olika situationer och att anpassa sig till de 
problem som uppstår. Vid ett utvecklingsinriktat lärande finns istället ett 
ifrågasättande och omprövande förhållningssätt till uppgifterna. Centralt 
är att formulera problemen snarare än att lösa dem, att ompröva befint-
liga arbetssätt och rutiner samt att utveckla nya eller förändrade sätt att 
arbeta (ibid.). När individen upplever att det finns handlingsutrymme för 
att forma arbetet på nya sätt, skapas en förutsättning för utveckling (Ell-
ström, 1992; Ellström et al. 2003). Reflektionen är en grundläggande 
komponent för utveckling av lärande. Att reflektera innebär att återspegla, 
tänka och begrunda. Reflektionen kan delas upp i reflektion om handling 
eller reflektion i handling. Skillnaden innebär i stort att reflektionen om 
handlingen sker genom att den eller de som reflekterar distanserar sig och 
reflekterar över sina handlingar och deras resultat i förhållande till situat-
ionen. Reflektionen i handling sker snarare då det fortfarande är möjligt 
att förändra handlingen i en situation. Reflektionen kan ske på olika vis, 
exempelvis som samtal mellan individer eller i dialog med sig själv (Gran-
berg & Ohlsson, 2009). Förutom olika typer av lärande kan också lärande 
ses utifrån vem som lär dvs. individen, gruppen eller organisationen.  

Individuellt lärande 
Ur ett individperspektiv handlar lärande om förändring av tanke och 
handling, dvs. förändring av inre och yttre beteende. Individen lär sig både 
att agera mer ändamålsenligt och att skapa mentala kartor och intellektu-
ella färdigheter. Det individuella lärandet kan handla om förändring i 
kognition, attityder och beteenden (Karlsson Vestman, 2011a, 2011b). 
Argyris och Schön (1996) talar om lärandet utifrån lärandeloopar. Den 
enkla loopen (single-loop) handlar om ett mer oreflekterat förhållningssätt 
inför ett lärande inom givna ramar av kunskaper som inte ifrågasätts av 
den som lär. Lärandet uppstår när individen i en situation gör en föränd-
ring i sitt beteende men utan att dra egna slutsatser om sambandet mellan 
orsak och verkan. När individen i den givna situationen istället reflekterar, 
drar egna slutsatser och får en insikt om sambandet mellan orsak och 
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verkan som leder till att hon förändrar sitt invanda handlingssätt utvecklas 
en dubbel loop för lärande (double-loop). Att ändra på ett beteende kräver 
i sig ett single-looplärande. Men om individen ska förändra sitt invanda 
beteende i takt med att hon utvecklar en förståelse för varför hon agerar 
på ett visst sätt behövs ett double-looplärande. Här har den egna reflekt-
ionen en väsentlig betydelse. En double-loop styrs av individens eget, med-
vetet kritiska tänkande över lärprocessen, de kunskaper som förmedlas 
samt också sammanhangets inverkan (Schön, 1987).  

Gruppens lärande 
Detta lärande brukar avse ett lärande som resulterar i att gemensamma 
föreställningar växer fram i en grupp. Det rör sig om en likartad förståelse 
om en viss företeelse/situation och därmed en mer gemensam handlings-
förmåga och kompetens (Döös & Wilhelmson, 2005). Den synergi som 
kan uppstå bland flera personer är därför central för det som också kallas 
det kollektiva lärandet (Granberg, 2009). Väsentligt för det kollektiva 
lärandet är en process av gemensamt problematiserande och reflekterande 
över erfarenheter som leder fram till en gemensam tolkning (Wilhelmson, 
1998a). Den kollektiva processen för lärande har därmed den betydelsen 
att gruppens gemensamma lärande, genom interaktivt och kommunikativt 
handlande, utvecklas till någonting mer än varje enskild individs lärande 
(Döös & Wilhelmson, 2005; Granberg, 2009; Wilhelmson, 1998a). 

En organisation eller verksamhet som ger utrymme för reflektion, att 
tänka i nya banor och där medarbetarna tillåts granska och pröva nya 
arbetssätt verkar stimulerande för ett utvecklingsinriktat lärande. En ar-
betsgrupp utgör på så vis en viktig komponent för reflektion och möjlighet 
att utbyta erfarenheter. Att medarbetarna har möjlighet att avsätta tid till 
gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte blir då viktigt i samman-
hanget. Kombinationen av bristande möjligheter till reflektion för ett ut-
vecklingsinriktat lärande och de ökade kraven på tidsfokusering och där-
med snävare tidsramar i äldreomsorgen försvårar lärandet i det dagliga 
arbetet. Ett kompetenshöjande lärande i arbetet inom äldreomsorgens 
hemtjänst behöver vila på goda förutsättningar på olika nivåer. Dessa kan 
vara en stödjande lärandemiljö, ledningens förhållningssätt till lärande, 
föreställning om lärande, upplevelsen av arbetet och omsorgsarbetets ka-
raktär (Ekström & Ekholm, 2004). 
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Organisatoriskt lärande 
Det råder delade meningar om vad organisatoriskt lärande innebär. Å ena 
sidan ses det som en anpassning till förändring med betoning på föränd-
ring i organisatoriska rutiner och processer – å andra sidan hänvisas det 
till Argyris och Schön, Senge och Dixon (refererade i Larsson, 2004) me-
nar att organisatoriskt lärande handlar om att beskriva och förstå läran-
deprocesser mellan människor och att se individens lärande som grund för 
det organisatoriska eller kollektiva lärandet. De menar att organisatoriskt 
lärande handlar om att förändra den gemensamma föreställningen hos 
gruppens individer om hur organisationen ska arbeta. Därför blir reflekt-
ionen betydelsefull för att individerna ska kunna delge varandra sina tan-
kar och utveckla gemensamma bilder (ibid.). När organisationen stöter på 
problem och skapar lösningar utan att förändra det grundläggande sättet 
att fungera sker ett single-looplärande. Om organisationen istället ifråga-
sätter och kritiskt granskar sina strategier och arbetssätt, och är öppen för 
att förändra dem, utvecklas ett double-looplärande (Granberg & Ohlsson, 
2009).  

Det finns klara samband mellan individuellt lärande, gruppens lärande 
och organisatoriskt lärande. Kim (1993) menar att överföring-
en/omsättningen är hjärtat i organisatoriskt lärande, dvs. processen under 
vilken det individuella lärandet bäddas in i organisationens struktur. Vid 
kompetensutveckling pågår ett växelspel mellan lärandelooparna. Indivi-
den kan å ena sidan stanna vid ett single-looplärande genom att korrigera 
sitt sätt att agera i förhållande till ett visst problem utan kritisk reflektion. 
Å andra sidan kan hon kritiskt reflektera och ifrågasätta sitt eget sätt att 
agera, vilket ger en form av double-looplärande. Detta leder dock inte 
automatiskt till ett organisatoriskt lärande. När individen istället tillsam-
mans med arbetsgruppen reflekterar över och ifrågasätter exempelvis ruti-
nerna i organisationen och väcker en diskussion om detta, vilket i sin tur 
leder till en förändring i organisationen av strukturer, arbetssätt och ruti-
ner, har lärandet övergått från ett individuellt till ett organisatoriskt 
double-looplärande (Axelsson, 1996; Granberg & Ohlsson, 2009; Kim, 
1993; Larsson, 2004).  

Larsson (2004) sammanfattar det teoretiska fältet om organisatoriskt 
lärande med att det generellt sett handlar om att lärandet sker i ett organi-
satoriskt sammanhang. Då finns en fokusering på organisationsnivån och 
på mer övergripande, kollektiva lärprocesser i organisationen. Definitioner 
av organisatoriskt lärande har betoningen på antingen goda förutsättning-
ar för det individuella lärandet eller på organisatoriska processer som 
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leder till att hela organisationen agerar på nya sätt. Det centrala i det or-
ganisatoriska lärandet är dels dessa goda förutsättningar för individen att 
utveckla sitt lärande och dels att den kompetens som utvecklas sprids och 
samordnas, så att nya sätt att agera i organisationen uppstår. Dessa förut-
sättningar kan vara principer, strukturer, aktiviteter och processer. Det 
individuella lärandet är genom samverkan med andra en väsentlig aspekt 
av det organisatoriska lärandet. Människor i en organisation lär tillsam-
mans med och av varandra. De enskilda individerna utvecklar en kompe-
tens som troligen inte skulle ha utvecklats av var och en på egen hand. Det 
i sin tur innebär att individuellt lärande samordnas till nya sätt att agera i 
organisationen som grupp. I litteraturöversikten om organisatoriskt lä-
rande av Dodgson (1993) betonas vikten av att använda individens lä-
rande som utgångspunkt för att förstå processerna för organisatoriskt 
lärande. Det handlar om på vilket sätt organisationer bygger upp och or-
ganiserar kunskap och rutiner för sina aktiviteter samt anpassar och ut-
vecklar organisatorisk effektivitet genom att bättre ta tillvara personalens 
kompetens. En huvuduppgift är att uppmuntra och organisera lärandeak-
tiviteter i organisationen och samspelet för dessa aktiviteter. Organisation-
er som målmedvetet bygger upp strukturer och strategier för att öka det 
organisatoriska lärandet brukar kallas lärande organisationer. Senge 
(1995) menar att under utvecklingen av en lärande organisation är relat-
ionen mellan individens, arbetsgruppens och organisationens gemen-
samma utveckling en förutsättning för lärande med möjligheter förbättra 
strategier, arbetsformer, metoder och rutiner.  

Det handlar om att se organisatoriskt lärande ur ett integrerat perspek-
tiv och att ha en förståelse för hur det individuella lärandet fungerar i 
samverkan med andra personer samt vad som då sker med lärandet. Olika 
vikt läggs vid om det är reflektionen eller handlingen som har betydelse 
för interaktionen mellan människorna (Larsson, 2004). Wenger (1998) 
har utvecklat sin forskning om Community of practice och talar om lä-
rande som en social teori om lärande gemenskaper. Han tar fasta på det 
sociala sammanhang i vilket individen genomgår sitt lärande. Utgångs-
punkten är att en handlingsgemenskap utgör en arena för lärande. Hand-
lingsgemenskapen är den plats där människor delar en praktik, där de 
delar erfarenheter och perspektiv och formulerar gemensamma uppgifter. I 
gemenskapen upprätthålls och stöds ett ömsesidigt engagemang i hand-
lingar, vilket skapar mening individuellt och kollektivt (Wenger, 1998, Ax 
Mossberg, 2008). Att förstå den gemensamma uppgiften är en viktig fak-
tor i handlingsgemenskapen. Förståelsen styr de gemensamma intentioner-
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na som individerna har med sitt handlande. På så vis söker Wenger grun-
den för utveckling av lärandet i själva deltagandet i en arbetsgemenskap 
(Larsson, 2004). Wenger (1998) menar att organisationer här ofta missar 
den värdefullaste källan till lärande, nämligen praktiken i sig själv. I relat-
ion till utvärdering och till transformeringsprocessen vid kompetensut-
veckling väcks en fråga av Wengers perspektiv på lärande och handlings-
gemenskaper: Vilka verktyg ges individerna och arbetsgruppen efter en 
utbildningsinsats för att i grupp kunna problematisera och reflektera över 
hur den nyvunna eller fördjupade kunskapen ska överföras och användas i 
arbetet? Därmed förs Wengers teori över i frågan om hur de informella 
lärprocesserna äger rum samt vilken lärandemiljö som understöds på ar-
betsplatsen. 

Formellt och informellt lärande 
Lärande i samband med kompetensutveckling brukar delas upp i ett for-
mellt och/eller ett informellt lärande (Ellström et al. 2003). I kompetensut-
vecklingsaktiviteter med karaktären av formellt lärande ingår planerade 
och avgränsade utbildningar och kurser. Här ingår också en överförings-
process från aktiviteterna till praktisk användning i arbetet.  I motsats till 
det kännetecknas informellt lärande snarare av individens aktiva delta-
gande i en process i interaktionen med andra i det pågående dagliga arbe-
tet. I det informella lärandet uppmärksammas det sociala sammanhanget 
och det deltagande där lärandet äger rum (Kock, 2010a; jfr Wenger, 
1998). Det finns således en ömsesidighet mellan formellt och informellt 
lärande. Det formella lärandet har betydelse för att underlätta det infor-
mella lärandet som sker i det dagliga arbetet. Därför är det viktigt att inte-
grera dem i det dagliga arbetet och för organisationen att skapa förutsätt-
ningar för detta (Ellström, 1992, Ellström et al. 2003; Kock & Ellström, 
2011).   

Vid studier av kompetensutveckling i privat och offentlig verksamhet 
urskiljs två huvudtyper av kompetensutvecklingsstrategier: den formella 
och den integrerade (Kock & Ellström, 2011; Kock, Gill & Ellström, 
2008). Den formella strategin baseras främst på kur-
ser/utbildningsaktiviteter med fokus på den enskilda individens breddning 
eller fördjupning av sin kompetens. I förlängningen av detta ställs krav på 
att organisationen tar tillvara den utvecklade kompetensen i den dagliga 
verksamheten. Organisationen behöver följa upp de deltagande individer-
nas resultat från en utbildningsaktivitet och skapa förutsättningar för för-
ändrade arbetsuppgifter. Detta ställer krav på att även de arbetsorganisa-



ANNIKA CLAESSON  Utvärdering som stödjande verktyg vid kompetensutveckling  55 
  

toriska förutsättningarna förändras. Den integrerade strategin är snarare 
inriktad på utveckling av verksamheten. Strategin fokuserar på formella 
kurser i kombination med förändringar av arbetsorganisation och en 
gynnsam inlärningsmiljö på arbetsplatsen. Den integrerade strategin visar 
sig vara framgångsrik för lärandet (Kock, 2010c; Kock & Ellström, 2011). 
Studier visar att den största behållningen av individens lärande nåddes när 
organisationen hade en stödjande lärmiljö och använde en integrerad 
kompetensstrategi. Den stödjande lärmiljön fungerade då som en infra-
struktur för lärande och kompetensutveckling. Organisationens inre miljö 
präglades av varierande uppgifter, möjlighet att lära sig nytt och förutsätt-
ningar att också tillämpa lärandet. Ledningen var positivt inställd till 
kompetensutveckling. Ju större begränsningar organisationen hade i sin 
lärmiljö, desto mindre effekter gav insatsen, oberoende av vilken strategi 
som använts (Kock, 2010c). Organisationen präglades då av begränsade 
möjligheter för individen att lära sig nytt och ett begränsat stöd för att 
använda kunskaperna i arbetet. I den begränsade lärmiljön fanns en mer 
oengagerad inställning till kompetensutveckling hos ledningen (Kock, 
2010b). Sjukvården är ett exempel där det har visats att det är viktigt att 
verksamheterna integrerar strategierna för att få en större behållning av 
kompetenssatsningarna (Rönnqvist, 2001). Bennich (2012) har studerat 
kompetens och kompetensutveckling i omsorgsarbete i relation till nation-
ella kompetenshöjande satsningar för personal, bland annat Kompetens-
stegen. Hon drar slutsatsen att dessa utbildningssatsningar ställer höga 
krav på verksamheterna i äldreomsorgen därför att kompetensutveckling-
en är en komplex, svårbestämbar och krävande process. I de studerade 
nationella programmen för kompetensutveckling visas att det formella 
lärandet ges störst utrymme. Det gör perspektivet kortsiktigt och leder till 
att kunskaperna främst stannar hos individen. Om organisationen också 
saknar en stödjande lärmiljö finns risken att resultatet av kompetenssats-
ningen blir att lärandet stannar på individnivå, vilket leder till att verk-
samheten inte blir del av lärprocessen. Hon menar att fokus på att kombi-
nera individuellt och organisatoriskt lärande uteblir, vilket gör att verk-
samheten har svårare att utvecklas på ett hållbart sätt. Därmed har orga-
nisationerna svårt att genomföra kompetensutveckling som leder till för-
bättringar i verksamheten. Kompetensutveckling som syftar till långsiktiga 
resultat i form av kompetenshöjning och behållning i verksamheten kräver 
alltså både en mer integrerad lärstrategi i organisationen och ett aktivt 
stöd från ledningen rörande kompetensutveckling (ibid.). Dessa resultat 
reser funderingar om utvärdering som stödjande verktyg i en organisation 



56  ANNIKA CLAESSON Utvärdering som stödjande verktyg vid kompetensutveckling 
 

vid kompetensutveckling bland omsorgspersonal i äldreomsorg. Hur kan 
utvärdering fungera som stöd så att lärandet främst inte stannar vid indi-
viden utan också övergår i ett grupplärande och ett organisatoriskt lä-
rande? 

Överföring av lärande - Transfer of learning 
Döös och Ohlsson (1999) illustrerar det väl kända överföringsproblemet 
vid kompetensutveckling med medarbetaren som kommit tillbaka till arbe-
tet efter en intressant kurs, senare upplever att den nyvunna kunskapen 
inte lett till förändring samt att hon/han inte förmått förändra och an-
vända sitt utvecklade arbetssätt på sin arbetsplats. Styrkan i organisato-
riska strukturer och rutiner, invanda och sådana som tas för givet på ar-
betsplatsen, lägger hinder i vägen för att praktisera nya insikter och kun-
skaper om hur arbetsuppgifter kan utvecklas och utföras. Organisationen 
behöver utveckla sina arbetssätt för att förvärva ny kunskap och förstå-
else. Den utvecklade kompetensen blir värdefull först när de anställda kan 
omsätta den så att den blir till fördel för verksamheten (Argyris & Schön, 
1996). Problemet är att individens lärande vid kompetensutvecklingsinsat-
ser inte alltid leder till praktiska resultat och utveckling av verksamheten 
(Svensson & Brulin, 2013). Forskningen om överföring av lärande (eng. 
Transfer of learning/training) är omfattande. Överföringsfrågan framstår 
alltjämt som svår för organisationer vid kompetensutvecklingsinsatser 
(Baldwin & Ford, 1988; Burke & Hutchins, 2007, 2008; Saks & Belcourt, 
2006; Saks & Burke, 2012). Internationell forskning talar om att lärande 
utan överföring av det som lärts vid formella kompetensutvecklingsinsat-
ser och utbildningar nästan alltid blir ineffektiv (Saks & Belcourt, 2006). 
En studie om transfer of learning/training visade att direkt efter en utbild-
ning använde ca 60 % av deltagarna vad de lärt sig från utbildningen i sitt 
arbete. Efter ett halvår till ett år hade antalet minskat till ungefär en tred-
jedel. Främjande aktiviteter inför en utbildningsaktivitet liksom stödjande 
åtgärder i arbetsmiljön under och efter aktiviteten visade sig vara betydel-
sefulla. Organisationens ansvar att efteråt följa upp utbildningsaktiviteten 
med samtal med deltagarna om lärandet och hur de använt den nya kun-
skapen var starkt kopplat till den överföring som sedan skedde i arbetet. 
Uppföljningsaktiviteter efter utbildningen och en medvetenhet hos delta-
garna om att sådana aktiviteter kommer att ske verkade alltså vara effek-
tivt (Saks & Belcourt, 2006; Burke & Saks, 2009).  

Enligt förhärskande teorier om överföring av lärande innehåller denna 
process tre element: 1) den som lär, 2) utbildningen/uppgiften och 3) kon-
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texten. Den som lär behöver bearbeta sina tidigare erfarenheter och kun-
skaper för att lösa nya problem och uppgifter samt även använda kun-
skapen i en kontext, till exempel på arbetet, för att överföringen ska ske 
(Baldwin & Ford, 1988; Marini & Gerereux, 1995). Därför krävs en för-
ståelse i organisationer om transfereringsprocessens innebörd och vilka 
faktorer som kan påverka den vid kompetensutveckling. Ett sätt att få 
överblick över transfereringsprocessen är att utgå från Baldwin och Fords 
(1988) tidiga modell som bidragit till forskningen om överföring (figur 4). 
De identifierade tre huvudområden i transfereringsmodellen: 1) training 
input, 2) training output och 3) conditions of transfer. Det första området, 
training input, består av bland annat egenskaper hos den som lär, kompe-
tensutvecklingsinsatsens utformning/design och villkoren på arbe-
tet/arbetsmiljön för transfereringen. Det andra området, training output, 
handlar om vad och hur mycket av lärandet som bibehålls av personen 
direkt efter att en utbildning är avslutad. Det tredje området, conditions of 
transfer, innefattar både en generalisering av kunskaperna till arbetsplat-
sens sammanhang och att kunskaperna bibehålls under en längre tid på 
arbetet. För att visa transfereringsprocessen och dess komplexitet tydlig-
görs kritiska länkar mellan dessa huvudområden i modellen (se figur 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. A model of the Transfer Process (Baldwin & Ford, 1988, s 66). 
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Både området training input och training output bedöms ha direkt och 
indirekt påverkan på villkoren för vilken överföring som sker. Egenskap-
erna och motivationen hos den som lär samt stödet på arbetet med möj-
lighet till kunskapsanvändning inverkar direkt på vilken överföring som 
sker, oavsett vilket lärande som uppnåtts under utbildningen (se länk 4 
och 5). Detta innebär till exempel att en utvecklad kompetens inte kan 
upprätthållas på arbetet om individen saknar motivation eller inte får stöd 
av sin chef. Lärandet och dess bibehållande har direkt inverkan på 
huruvida generalisering av kunskapen till arbetsplatsen sker och om kun-
skaperna upprätthålls över tid (se länk 6). Flera försök har gjorts att stu-
dera överföring vid kompetensutveckling på organisatorisk nivå. Ett antal 
mätverktyg för detta har utvecklats under de senaste årtiondena (Burke & 
Saks, 2009). Holton, Bates och Ruona (2000) utvecklade vad de kallar ett 
transfer system. Learning Transfer System (LTSI) utvecklades för att be-
döma ”all factors in the person, training and organization that can in-
fluence transfer of learning to job performance” (s. 386), dvs. att flera 
faktorer tillsammans inverkar på överföringen av lärandet till en arbets-
prestation. Det handlar till exempel om stödet från chefen, överföringens 
utformning och möjligheterna att använda de nya kunskaperna på arbetet. 

Sammanfattningsvis innehåller transfereringsprocessen flera områden 
och komponenter vars samverkan/samspel är nödvändiga och som har 
direkt eller indirekt påverkan på lärandet samt dess överföring till arbets-
praktiken. Baldwin och Ford (1988) kritiserade sin egen modell och drog 
slutsatsen att det behövs ytterligare forskning om överföring med ett mer 
interaktivt perspektiv. Tidigare forskning hade fokuserat enbart på det 
första området, training input (den som lär, design, arbetsmiljö) snarare 
än att försöka utveckla ett ramverk som innehåller mer komplexa inter-
aktioner vid utbildning. Med Baldwin och Fords (1988) modell som bas 
har senare forskning fokuserat på modeller och best practice för överfö-
ring med ett försök att fånga upp interaktionen mellan den som lär, ut-
bildningsaktören, utbildningsdesignen, arbetsmiljön och stödet för överfö-
ring från chefen och organisationen. Här preciseras att stödet för transfe-
rering vid kompetensutvecklingsinsatser företrädesvis sker före, under och 
efter insatsen. Förutom de traditionella faktorerna som egenskaperna hos 
den som lär, utbildningens design och arbetsmiljön visas också att utbild-
ningsaktörens karaktär, kollegorna och att överföringen utvärderas har 
stor inverkan på vilken överföring som faktiskt sker på arbetsplatsen 
(Burke & Hutchins, 2008). 
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Transfer of learning beskrivs också som ”prior learning affecting new 
learning or performance” enligt Marini och Gerereux (1995, s 2), dvs. att 
det tidigare lärandet påverkar det nya lärandet eller utförandet. Macaulay 
och Cree (1999) har undersökt överföring av lärande i samband med ut-
bildning i socialt arbete. De studerade på vilket sätt individens tidigare 
lärande och erfarenheter påverkar dennas möjlighet att hantera och lösa 
nya situationer. De granskade också processen under vilken överföringen 
sker. En medvetenhet och en metakognition om personens lärande var en 
nyckelaspekt för överföringen. Därför visades att det var avgörande att 
individen uttrycker och diskuterar utbildningsinnehållet utifrån dennas 
egen referensram av tidigare erfarenheter och kunskaper. I en studie av 
Cust (1995) om lärandet under en sjuksköterskeutbildning framkom att 
deltagarna behöver vara aktiva i sitt eget lärande samt att det är viktigt att 
ta hänsyn till dels de kunskaper som individen tar med sig in i lärsituat-
ionen och dels vilken uppgift som ska genomföras. Den som lär behöver 
av den anledningen uppmuntras att formulera och kritiskt reflektera över 
sin egen kunskap och sitt sätt att lära. Här blir kontexten avgörande, dvs. 
på vilket sätt kunskapen organiseras genom lärandeprocessen för den som 
lär. Det handlar då om stöd och utveckling till den egna förmågan att 
reflektera över överföringen av kunskap till praktik (Cust, 1995; Cree, 
Macaulay & Loney, 1998; Macaulay & Cree 1999). Sammantaget är 
individens lärande och hennes/hans möjlighet att reflektera över sitt lä-
rande, dvs. individens metakognition, är ett par av flera betydelsefulla 
faktorer i överföringsprocessen. Det för frågan vidare till hur individen 
transformerar sitt eget lärande genom kritisk reflektion, vilket belyses i 
nästa avsnitt. 

Transformationsteorin 
Transformationsteorin handlar om att det sker en perspektivförändring 
hos den lärande individen genom att denna kritiskt reflekterar och därmed 
förändrar sin föreställningsvärld (Mezirow, 1991, 2000; Wilhelmson, 
1998a). Mezirow formulerar (1991): ”Learning may be understood as the 
process of using a prior interpretation to construe a new or a revised in-
terpretation of the meaning of one’s experience in order to guide future 
action” (s 12). Vanligtvis styrs den här processen av individens invanda 
föreställningar. I det transformativa lärandet sker en omprövning av tolk-
ningar utifrån tidigare övertygelser, vilket skapar nya förväntningar och 
betydelser för den som lär. Som en följd av individens kritiska reflektion 
och självreflektion erbjuder transformationsteorin möjligheten att se lä-
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randet som en omprövning av individens föreställning om hur något är. 
Lärandet sker genom transformering av meningsbärande perspektiv 
(Mezirow, 1991, 2000). För att individen bättre ska kunna hantera de 
krav som ställs på henne i en viss situation sker lärandet som en interaktiv 
process där den lärande tvingas revidera sin tidigare uppfattning (Wil-
helmson, 1998a). Mezirow (1991) talar om tre lärandedomäner, nämligen 
det instrumentella, det kommunikativa och det emancipatoriska lärandet. 
Om en transformering av lärande ska äga rum behöver lärandet ske i 
dessa tre domäner. Instrumentellt lärande, dvs. att lära sig att göra något, 
transformeras till ett kommunikativt och emancipatoriskt lärande genom 
individens reflektionsprocess. Reflektionen har avgörande betydelse för 
transformeringen vid vuxnas lärande. I transformationsteorin skiljs mellan 
reflektion, kritisk reflektion och kritisk självreflektion. Vid till exempel 
den kritiska självreflektionen granskar individen förutsättningarna för hur 
en problematik kan hanteras på ett visst sätt. Därför har den kritiska 
självreflektionen så stor betydelse för individens lärande, menar Wilhelm-
son (1998a), som bland annat har granskat transformationsteorin i sitt 
avhandlingsarbete ”Lärande dialog, samtalsmönster, perspektivförändring 
och lärande i gruppsamtal”. 

Instrumentellt lärande  
Instrumentellt lärande handlar om att individen gör som hon lärts att göra 
i olika situationer. Lärandet är uppgiftsorienterat med inriktning på pro-
blemlösning och arbete med hypoteser. Målet är att öka kompetensen att 
lösa problem i olika situationer.  

Kommunikativt lärande 
Kommunikativt lärande handlar om förståelse, dvs. att förstå andra män-
niskor och sig själv för att kunna göra sig förstådd. Lärandet bygger på 
praktisk kunskap, intentioner, värderingar och känslor. Bedömningar av 
giltighet sker genom dialog då förståelse och överenskommelser om olika 
antaganden om hur något är kan utvecklas. Förståelse av det okända ut-
vecklas genom associationer till det redan kända. Individen behöver kon-
frontera det okända samt hantera andras idéer, vilket enligt transformat-
ionsteorin kan leda till nya meningsskapande mönster (Wilhelmson, 
1998a).  
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Emancipatoriskt lärande 
Det centrala i transformationsteorin är att individens meningsbärande 
perspektiv transformeras till nya och fördjupade synsätt och att individen 
därmed både får ny förståelse och lär sig nya sätt att förstå problem. Det 
emancipatoriska lärandet kan ingå i både den instrumentella och kommu-
nikativa lärandedomänen. I det emancipatoriska lärandet tillförs en re-
flektionsdimension med funktionen att identifiera och förändra menings-
bärande perspektiv. Dessa perspektiv handlar om vanor som vägleder vårt 
sätt att agera och som uttrycks genom de begrepp vi använder. Att agera 
innebär att perspektivet prövas. När handlingar misslyckas får vi orsak att 
förändra våra uppfattningar. Först då kan vi till exempel synliggöra våra 
övertygelser. På så vis får vi möjlighet att förändra våra referensramar 
genom att kritiskt reflektera över de antaganden som ledde till en viss 
handling. Transformativt lärande i sin helhet har därför en dimension av 
handling som ger insikter och leder till nytt lärande. Det som tas för givet 
ifrågasätts (Wilhelmson, 1998a).  

Mezirow framhåller sammantaget att de tre lärandedimensionerna in-
finner sig samtidigt och för det mesta i vuxnas lärande, vilket gör det nöd-
vändigt att i studier ta hänsyn till instrumentellt, kommunikativt och 
emancipatoriskt lärande och den kritiska reflektionen (Mezirow, 1991, 
2000; Wilhelmson, 1998a). Transformativt lärande uppstår oftast när 
lärandet förutom det instrumentella också är kommunikativt och emanci-
patoriskt. Det gör att individerna omprövar och förändrar sina åsikter och 
perspektiv, till exempel i arbetet (Mezirow, 1991, 2000). Vid utbildnings-
insatser uppnår individen i bästa fall ett transformativt lärande (Mezirow, 
2000; Wilhelmson, 1998a).  Mezirows transformationsteori har rönt vik-
tig kritik på grund av hans starka betoning på att transformeringen av 
perspektiv är en individuell och autonom handling som inte hindras av 
yttre händelser. Det emancipatoriska och transformativa lärandet sker i 
grupp, i den meningen att individerna tillsammans genom reflektion upp-
märksammar varandra på sådant som de tar för givet. Därmed blir kun-
skapsutvecklingen social. Wilhelmson (1998a) menar att kritiken handlar 
om att de sociala förutsättningarna för att individen ska kunna transfor-
mera och ändra sina föreställningar inte anses lyftas fram tydligt i teorin. 
En tolkning av det blir att transformationsteorin inte tar nödvändig hän-
syn till den kontext i vilken lärandet förväntas ske. Detta kan jämföras 
med och återkopplas till Wengers (1998) tankegångar om kollektivt lä-
rande som utvecklas i social interaktion i gemensamma handlingsgemen-
skaper. Vad gäller personalens transformering av lärande vid kompetens-
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utvecklingsinsatser konstateras att det skulle innebära att individen behö-
ver stöd för kritisk reflektion, både individuellt och i grupp. Syftet är att 
skapa förståelse för tidigare antaganden och nya sätt att tänka och agera i 
arbetet som en del av ett instrumentellt, kommunikativt och emancipato-
riskt lärande. Därför reses frågan hur utvärderingen kan vara ett verktyg 
som stödjer individens och arbetsgruppens kritiska reflektion för överfö-
ring av lärande till kunskapsanvändning? 

Sammanfattning – delavsnitt lärande 
Att få kompetensutveckling att fungera från formell utbildningsinsats till 
kunskapsanvändning i verksamheten är en krävande process inom äldre-
omsorgen. Lärandeteorierna skiljer mellan olika typer av lärande, där-
ibland single- och double-looplärande, anpassnings- och utvecklingsinrik-
tat lärande, formellt lärande och informellt lärande samt individuellt lä-
rande, grupplärande och organisatoriskt lärande – dvs. vem som lär i en 
arbetsorganisation. Det finns flera sätt att förstå grupplärande respektive 
organisatoriskt lärande. I den här avhandlingen innebär organisatoriskt 
lärande att det finns en befäst vilja och beredskap i organisationen, hos 
ledningen och hos den närmaste chefen till verksamhetsutveckling i relat-
ion till verksamhetsmålen genom kompetenshöjning bland omsorgsperso-
nalen. Det handlar om såväl ledningens stöd för goda förutsättningar för 
lärande som stöd till förbättring och utveckling av strukturer, rutiner och 
arbetssätt. Därtill kommer stöd för att det individuella lärandet och den 
individuella kompetensen hos personalen också sprids och samordnas på 
gruppnivå, vilket gör att nya sätt att agera i arbetet och i organisationen 
kan utvecklas. Lärandet bärs upp av en social interaktion mellan indivi-
derna och bygger på en gemensam gruppreflektion som i sin tur avgör 
vilket lärande som utvecklas. 

I denna avhandling tar jag därför fasta på lärandeteorier utifrån per-
spektiven individuellt lärande, grupplärande och organisatoriskt lärande 
inför en kommande analys om och hur designen och genomförandet av ett 
konkret utvärderingsexempel var relevant ur ett sådant lärandeperspektiv. 
I analysarbetet ingår att de goda förutsättningar som behövs för individens 
och arbetsgruppens utveckling av sitt lärande är betydelsefulla för utveckl-
ingen av ett organisatoriskt lärande. Att individen och arbetsgruppen till-
sammans reflekterar över sitt utförande i arbetet och uppgiften är en viktig 
del av en handlingsgemenskap där erfarenheter delas mellan individer och 
där lärande sker. Mezirows (1991, 2000) transformationsteori om ut-
veckling av ett instrumentellt, kommunikativt och emancipatoriskt lärande 
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är också en viktig teoretisk utgångspunkt. En kritisk aspekt är dock att 
teorin inte tydligt lyfter fram kontexten för individens, gruppens och or-
ganisationens lärande. 

Utvärdering vid kompetensutveckling 
Precis som överföring av lärande är det också känt att utvärdering av 
kompetensutveckling är en utmaning för organisationer. Forskning om 
utvärdering och forskning om överföring av lärande brukar ofta försiggå i 
separata spår inom forskningen om transferering/överföring enligt Saks & 
Burke (2012). I vilken utsträckning som utvärderingsinsatser av utbild-
ningsaktiviteter sker i relation till överföring av lärandet i organisationer 
har tidigare undersökts. Författarna betonar att utvärdering som verktyg 
kan vara en av de enskilt viktigaste strategierna för att förbättra överfö-
ringen av lärandet vid kompetensutvecklingsinsatser (Burke & Saks, 
2009).  

En standard för strategisk kompetensutveckling, SS 624070, fastställdes 
2002 i Sverige. Standarden beskriver ett systematiskt arbetssätt som bättre 
ska säkerställa att rätt kompetens finns utifrån en verksamhets behov. 
Fokus i standarden är kartläggning och strukturering av kompetens, iden-
tifikation av kompetensgap samt hur kompetensförsörjningen ska ske. 
Standarden följer ett linjärt processperspektiv för kvalitetssäkring (Vin-
nova, 2012). Diedrich och Lavén (2011) har studerat verksamheters an-
vändning av standardiserade arbetssätt för kompetensförsörjning. De me-
nar att gemensamma strukturer för arbetssättet är viktiga i större organi-
sationer. Dock behövs det fortfarande flexibilitet och anpassning till orga-
nisationens lokala förutsättningar och komplexitet i det standardiserade 
arbetssättet för att undvika risken att exempelvis synen på vissa kompe-
tenser begränsas. Det kan till exempel leda till att samtidigt som en verk-
samhet strävar efter att höja en viss kompetens och få den mer likformig, 
blir synen på en annan kompetens begränsad vilket gör att den kanske inte 
prioriteras vid kompetensutvecklingen.  

Att utvärdera kompetensutveckling är en systematisk process för att 
samla in data för bedömning av resultatet av en insats eller ett program. 
Utvärderingen brukar ofta utgöra ett underlag för beslut om att fortsätta 
insatsen, för att förbättra programmet och för att visa värdet av vad insat-
sen gett (Saks & Burke, 2012). Många utvärderingar fokuserar på att 
identifiera och söka svar på frågor i linje med ett single-looplärande. Frå-
gorna stannar nära ett redan givet synsätt och uppsatta mål. Att få svar på 
sådana frågor kan vara användbart, men det är också viktigt att utvärde-
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ringen ställer frågor som engagerar ett double-looplärande. Det kan 
handla om mer underliggande faktorer som hur programmet och dess 
miljö och organisationen fungerar snarare än att fokusera på frågan om 
programmet har nått de uppsatta målen (Rogers & Williams, 2006). 
Svensson, Aronsson, Randle och Eklund (2007) framhåller att lärande och 
reflektion är avgörande förutsättningar för ett hållbart arbetsliv med resul-
tat från utvecklingsprojekt som ska leva vidare. Utvärdering är verktyget 
som bidrar med systematisk återkoppling vilket skapar ett lärande i pro-
jektet. Framgången i projektet är beroende av ett utvecklingsinriktat lä-
rande som präglas av att mål, medel och förutsättningar löpande analyse-
ras och omprövas. När deltagarna tillåts ställa nya frågor, reflektera och 
kritiskt granska nuvarande arbetssätt sker en form av kollektivt lärande. 
En utvärdering som är utformad för att endast mäta och följa upp kortsik-
tiga resultat såsom mätbara mål kan hindra ett utvecklingsinriktat lärande 
och därmed hindra en hållbar utveckling i en organisation.  

Modellen Four Levels (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006), som bygger 
på fyra hierarkiskt ordnade utvärderingsområden, beskriver att är det 
lämpligt att man direkt efter en utbildningsinsats utvärderar de två första 
nivåerna: 1) reaction (deltagarnas upplevelser av utbildningen, dess inne-
håll, uppläggning, koppling till arbetet) och 2) learning (vad deltagarna 
lärt sig, nya kunskaper). Däremot bör utvärderingen av nivå 3) behaviour 
(deltagarnas förändrade beteenden, till exempel användning av kunskap-
erna i arbetet) och nivå 4) results (vilka resultat insatsen gett och behåll-
ningen av den i organisationen) genomföras en tid efter utbildningsinsat-
sens slut för att bedöma vad som uppnåtts. Här understryks att utvärde-
ring av förändrade beteenden och deras tillämpning samt behållningen av 
dem är svårare för organisationen (se också Saks & Burke, 2012). Här 
krävs ansats och metoder som på ett djupare sätt kan utvärdera vad som 
skett i praktiken i form av förändrade arbetssätt och vilka långsiktiga 
resultat som uppnåtts genom utbildningen. Detta är dock komplext – såd-
ana utvärderingsfrågor är beroende av andra faktorer som utbildningsin-
nehåll, relevans för arbetet och verksamhetens behov samt deltagarnas 
egen vilja till lärande och kunskapsanvändning. De påverkas också av 
chefens och organisationens förhållningssätt och inställning till lärande 
och utbildning samt vilka förutsättningar som deltagarna får för att ut-
veckla sina arbetssätt. Ett förslag är att chefer från olika verksamheter 
vars medarbetare deltagit i utbildningsinsatsen deltar i utvärderingsproces-
sen. Detta deltagande kan stödja cheferna att skapa ett klimat i organisat-
ionen som uppmuntrar förändring av beteenden och kunskapsanvändning 
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i samband med utbildningsaktiviteten (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006).  
I Four Levels framhålls att det är komplext att utvärdera långsiktiga effek-
ter. Det kräver en mätning både före och efter utbildningsaktiviteten som 
underlag för en utvärdering av eventuella förändringar i beteende och 
resultat. Att utvärdera effekter kräver en experiment- och en kontroll-
grupp. En förutsättning är då att dessa grupper är helt likvärdiga. Att 
skapa två likvärdiga grupper vid utvärdering kan dock vara svårt (ibid.).  

Saks & Burke (2012) menar att tidigare studier har undersökt relationer 
mellan utvärderingskriterierna i Four Levels, men att kopplingen mellan 
utvärdering av kompetensutveckling och överföringen av lärande inte har 
granskats tillräckligt. Få organisationer utvärderar förändringar i beteen-
den och kunskapsanvändning när de utvärderar kompetensutvecklingsin-
satser. Författarna anser att det är en brist i både utvärderingsfältet och i 
kompetensutvecklingsfältet. Utvärderingen av kompetensutvecklingen kan 
vara ett betydelsefullt bidrag till överföringen av lärandet, på så sätt att 
transfereringsprocessen blir mer säker/stabil. Med utgångspunkt från Four 
Levels-modellen genomfördes en studie om utvärdering av utbildningspro-
gram med teknisk inriktning. Resultatet visade att ca en tredjedel av orga-
nisationerna utvärderar den tredje nivån, behaviour, dvs. den som gäller 
förändrade beteenden. Inte mer än en femtedel av organisationerna utvär-
derar den fjärde nivån, results, dvs. utbildningens resultat och behållning-
en av lärandet över tid. Studiens slutsats var att organisationer som konti-
nuerligt utvärderar sina kompetensutvecklingsinsatser/-program, och som 
då gör utvärderingen utifrån kriterier som värderar förändrade beteenden 
och resultat, har en högre grad av överföring av lärandet. Ett resultat av 
studien var att relationen mellan utvärdering av utbildningen och överfö-
ring av lärandet var starkast omedelbart efter utbildningen och svagare 
efter ett halvår respektive ett år efter kompetensutvecklingsinsatsen (ibid.). 

Summativ och formativ ansats 
I den tidiga utvärderingsforskningen framhålls två perspektiv på utvärde-
ring. Det ena perspektivet är den vedertagna summativa utvärderingen: 
The mainstream view of evaluation. Modellen beskriver utvärdering som 
en aktivitet med en början, en mitt och ett slut samt en utvärderingsrap-
port som används som underlag av beslutsfattarna. Modellen har domine-
rat utvärderingsfältet som helhet. Det andra perspektivet antar en alterna-
tiv form av utvärdering: An alternative and extended view of evaluation 
research. Denna modell innebär istället att utvärderaren studerar vad som 
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händer och hur människor interagerar under processen av ett program 
snarare än att fokusera på resultaten (Ross & Cronbach, 1976, p 17).   

Utvärderingen av offentliga program, projekt och insatser har utveck-
lats och förändrats över lång tid och i takt med välfärdssamhällets utveckl-
ing (Denvall, 2011; Vedung, 1998, 2006). Utvärderingens utveckling bru-
kar beskrivas med böljor och generationer. Fyra nivåer av böljor för ut-
värderingens utveckling har identifierats. Böljorna benämns som den ve-
tenskapliga, den nyliberala, den dialogorienterade och den pågående evi-
densbaserade (Vedung, 2006; 2010). Parallellt med den evidensbaserade 
böljan finns också lärandeböljan som karaktäriseras av dialog, följeforsk-
ning, kunskapande och processtöd (Denvall, 2011; Vedung, 2006). 

Utvärderingens utveckling beskrivs med fyra generationer som växlat 
över tid. Utvecklingen har gått från den första generationen med ett veten-
skapligt, uppifrån styrt förhållningssätt med fokus på mätning och kvanti-
tativa data fram till den fjärde generationen som framhåller delaktighets-
perspektivet hos dem som utvärderingen berör (Guba & Lincon, 1989). 
Sjöberg (2008) refererar till Karlsson som menar att utvecklingen därmed 
har rört sig mot så kallade delaktighets- och intressentutvärderingar. Ut-
värderingen började ta hänsyn till intressenternas olika behov och kontex-
ter. Uppifrånperspektivet kom nu att bytas mot ett underifrånperspektiv 
på lärandet. Utvärderingstrenden från år 2000 och framåt rör sig om två 
parallella paradigm, närmare bestämt den summativa och den formativa 
utvärderingen. Utvärderingsansatsen kan vara rationell vad gäller mål och 
medel och se till långsiktiga effekter i parallella rörelser med lärandeper-
spektivet, dialogen, interaktionen och deltagandet som är centralt och 
omfattar både individer och organisationer (ibid.). En femte generation av 
utvärdering diskuteras utifrån begreppet lärande utvärdering vars inrikt-
ning kan ses som en kombination av delar från de tidigare generationerna 
(Sjöberg, Brulin & Svensson, 2009). 

Den summativa utvärderingen med noggranna bedömningar av avslu-
tade insatser är betydelsefull inom verksamheter som genomför utvärde-
ringar. Utvärderingen är retrospektiv, blickar tillbaka och bedömer det 
som är eller varit för att ge vägledning framåt (Vedung, 1998). Patton 
(2008) beskriver att den summativa utvärderingen har en bedömningsori-
enterad ansats, medan den formativa har en förbättringsorienterad ansats. 
Den summativa utvärderingen anses bedöma den totala effektiviteten av 
en insats. Den är därför särskilt viktig som underlag för beslutsfattare och 
finansiärer för beslut om att fortsätta eller att avsluta ett program eller 
projekt. En summativ utvärdering kräver en avstämning mot tydliga krite-
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rier som ligger till grund för bedömningen. Inom den summativa utvärde-
ringsansatsen används måluppfyllelsemodellen i stor utsträckning. Insat-
sens mål används som bedömningskriterier. Huvudfrågor är: Har målen 
för insatsen blivit uppfyllda? Beror eventuell måluppfyllelse på insatsen? 
Har det uppstått förutsedda eller oförutsedda bieffekter? Måluppfyllelse-
modellen kan tillämpas på alla led i en implementeringskedja. Processen 
hos en insats som leder fram till resultat kan också vara måluppfyllelse-
modellens objekt. Då sker en bedömning som avser processen, men inte en 
värdering av processen som ett instrument för ett bra resultat. Om mo-
dellens objekt istället fokuserar på resultatet och undersöker vilka som nås 
av slutprestationen samt vilka effekter det gett för mottagarna av insatsen, 
används istället en variant av måluppfyllelsemodellen som är mål-
resultatinriktad. Måluppfyllelsemodellen får ibland kritik som kan handla 
om att den är toppstyrd och svår att använda. Ett hinder vid användning-
en av modellen är att målen som ska utvärderas kan vara oprecisa och 
svåra att tyda. På så vis blir värderingsgrunderna oklara och svårare att 
mäta (Vedung, 1998, 2002, 2011). Utvärderingens utgångspunkt är alltså 
att det finns värdekriterier och någon form av referenspunkt för bedöm-
ning. Traditionellt har målen hanterats genom att man har tagit fram en 
operationell definition som är mätbar. Ett annat arbetssätt är att formu-
lera teoretiska utgångspunkter för utvärderingen som alternativ bedöm-
ningsgrund. Det finns två synsätt när det gäller detta. Det ena är att utvär-
deraren tar fram en mer färdig teori och med stöd av denna anger kriterier 
för det område som ska värderas. Det andra synsättet innebär att man 
utifrån lokala verksamhetsteorier försöker formulera kriterier som tar 
hänsyn till unika omständigheter för den verksamhet som ska utvärderas. 
Det kan till exempel röra sig om att professionella yrkesgrupper fungerar 
som kriteriekälla för professionella kriterier. Det kan då handla om en 
utvecklad yrkesteori eller praxis inom yrkesområdet som utmärker en 
kvalitativt god verksamhet (Karlsson, 1999; Karlsson Vestman, 2011).  

I den pågående lärandeböljan har den så kallade lärande utvärderingen 
gjort framsteg. Denna utvärdering har en formativ ansats där lärande och 
reflektion är centrala. Utvärderingarna designas som en organiserad lär-
process som är kopplad till och genomförs som del av verksamhetens ut-
vecklingsarbete. Både projektdeltagarna och processägaren, dvs. den som 
ansvarar för processen, involveras (Svensson & Sjöberg, 2009). Utvärde-
ringsformen handlar om att skapa förutsättningar och inspirera till att 
resultaten tas emot och omsätts i praktisk handling. Dess organisering 
handlar om en samverkan mellan utvärderare och användare som är tänkt 
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att stödja ett ömsesidigt lärande genom aktiviteter och feedback av resul-
tat. Graden av användning av utvärderingsresultaten kan sedan bero på 
kontextuella faktorer, kunskapsanvändning eller utvärderingens design 
och genomförande. Ellström (2009) menar att utvärderingar i sig inte per 
automatik leder till lärande eller en viss kunskapsanvändning. För detta 
krävs att man ”medvetet utformar och genomför utvärderingen som en 
lärandeaktivitet, och som en del av en strategi och en kunskapsanvändning 
i den verksamhet som utvärderas” (s 114). 

Karlsson Vestman (2009, s 78) poängterar att det är tydligt att det exi-
sterar ett behov av en diskussion kring utvecklingen av andra former av 
utvärdering än sådana som enbart är kontrollerande och ansvarsutkrä-
vande. Dessa former av utvärdering kan äga rum på central eller lokal 
nivå och kan vara ”innovativa, lärande och kritiskt granskande”. Patton 
(2008) menar att den formativa utvärderingen anses vara mera utveckl-
ingsinriktad och fokuserar på att förbättra och stärka en insats eller ett 
program snarare än att göra definitiva bedömningar av effektiviteten. Den 
formativa utvärderingsansatsen beskrivs som mer ”öppen”, då data sam-
las in fortlöpande i en pågående reflektion och för att stimulera nyskap-
ande tankar om styrkor och svagheter. Den formativa ansatsen vänder sig 
ofta till program-/projektledare, personal och deltagare och ställer frågor 
som ”Vilka problem har uppstått vid genomförandet och hur har de han-
terats?” eller ”Hur har personal och klient samspelat?” Att tillhandahålla 
formativ feedback om vad som fungerar eller inte fungerar inkluderar 
någon form av bedömning mot kriterier som avser specifika aspekter av 
ett program snarare än en bedömning av resultatet från hela programmet. 
På så vis riktas utvärderingen mot lärande och utveckling vilket gör att 
den formativa utvärderingen upplevs som mindre bedömande för anställda 
och deltagare (ibid.).  

En kritisk aspekt som lyfts fram vad gäller den lärande utvärderingen 
med en formativ ansats handlar om utvärderarens roll och förhållningssätt 
till olika intressegrupper. Eftersom utvärderaren har rollen av att löpande 
följa ett projekt under processens gång är risken stor att utvärderaren 
kommer för nära sina uppdragsgivare. Den kritiska distansen till det som 
ska utvärderas kan då försvagas. En annan risk, vilket också kan leda till 
att utvärderarens kritiska perspektiv försvagas, är att utvärderaren blir 
ekonomiskt beroende av beställaren av utvärderingen. Därför behöver 
utvärderaren vara medveten och göra övervägda val för att balansera de 
krav och intressen samt förväntningar på delaktighet, konkreta resultat 
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och praktik som finns i utvärderingsprocessen vid lärande utvärdering 
(Sjöberg et al. 2009).  

Den summativa och den formativa ansatsen ses som varandras motsat-
ser, men också som två samspelande utvärderingsansatser. Karlsson 
(1999) menar att gränsen mellan summativ (slutligt bedömande) och for-
mativ (utvecklingsstödjande) utvärdering inte är entydig, utan blir bero-
ende av uppfattningen om vad som är det totala utvärderingsobjektet. 
Utvärderingens tänkta syfte, inriktning och tidsperspektiv samt på vilken 
nivå utvärderingens resultat betraktas spelar därmed in. Patton menar att 
ett sätt att förstå skillnaden mellan summativ och formativ ansats är att se 
dem utifrån Stakes kända metafor: ”When the cook tastes the soup, that’s 
formative; when the guests taste the soup, thats summative” (i Patton 
2008, s 117, citerat från Scriven 1991b, s 169).  

I den första och andra nivån av Four levels (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 
2006), reaction respektive learning, bedöms deltagarnas upplevelse av 
utbildningsinsatsen och vad deltagarna tycker att de har lärt sig. Dessa 
nivåer kräver inte lika mycket kritisk reflektion i transformeringen av 
individens lärande mot bakgrund av Mezirows (1991, 2000) transformat-
ionsteori. Bedömningen av dessa nivåer sker summativt direkt efter avslu-
tad utbildningsaktivitet. Nivå tre och fyra, behaviour och results (delta-
garnas förändrade beteenden, till exempel kunskapsanvändning, utveckl-
ing av arbetssätt och behållningen av utbildningsinsatsen på arbetsplat-
sen), bör enligt Kirkpatrick och Kirkpatrick (2006) genomföras en tid efter 
utbildningsinsatsens avslut. För att dessa båda översta nivåer ska kunna 
uppnås vid en utbildningsinsats krävs ett fördjupat och omprövande lä-
rande (transformativt) hos individen, som då bland annat behöver mer 
stöd för kritisk reflektion som stimulerar lärande och överföring av kun-
skap till arbetet. En följd av detta kan vara att nivå tre, behaviour (föränd-
rade beteenden, kunskapsanvändning och utveckling av arbetssätt), och 
nivå fyra, results (behållningen av utbildningsinsatsens resultat på arbets-
platsen), kräver andra förutsättningar för och former av utvärdering och 
tillhörande aktiviteter. En utvärderingsmodell som tar hänsyn till dessa 
nivåer i Four Levels är programteorimodellen.  

Programteori och programteoriutvärdering  
Inom utvärdering används ofta så kallad programteori. En programteori 
fungerar som vägvisare i utvärderingsarbetet för att identifiera viktiga 
områden för programmets framgång och för att kartlägga någon form av 
samband mellan orsak och verkan (Denvall, 2011; Jess, 2008, 2011, 2013; 
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Rogers, 2000; Rogers, Petrosino, Huebner & Hacsi, 2000; Rogers & Wil-
liams, 2006; Weiss, 1998). Forskning talar om programteorin som an-
vändbar i arbetet med att prioritera rätt utvärderingsfrågor för program-
met med stöd av vetenskapliga metoder. Utvärderingsfrågorna behöver ha 
en teoretisk grund, vilket programteorin kan bidra till (Donaldson, 2007; 
Jess, 2013).  

Kausala modeller anses vara programteoriutvärderingarnas hjärta. De 
enk-laste programteorierna med orsaksmodeller används vanligen som en 
beskrivande bild över programmet, med ”lådor” för samband mellan or-
sak och verkan (Rogers, 2000; Rogers et al. 2000). Blom och Morén 
(2007) menar att en programteori inte bara ska kunna beskriva ett pro-
gram och dess utfall, utan också bidra till förståelse av och en förklaring 
till antagandena om effektiva, underliggande mekanismer. Weiss (1998) 

 beskriver att det är viktigt vid utvärdering att skilja mellan ett programs 
 aktiviteter/logik och programteori. Hon formulerar programteori som 
 följande:  

”…it refers to the mechanisms that mediate between the delivery of the 
program and the emergence of the outcomes of interest. The operative 
mechanism of change isn’t the program activities per se but the response 
that the activities generate” (s 57).  

En programlogik (Ekonomistyrningsverket, 2001) beskriver snarare förut-
sättningar som resurser, aktiviteter, prestationer, målgrupper och effekter 
på kort och lång sikt. I programlogiken framkommer sällan antaganden 
om de underliggande mekanismer som kan vara avgörande för ett pro-
grams framgång. Den mer komplexa programteorin hjälper alltså istället 
till att tydliggöra underliggande mekanismer om hur programmet förvän-
tas fungera utifrån modellen input-process-output. Programlogiken tar 
inte hänsyn till graden av komplexitet, dvs. enkel, komplicerad eller kom-
plex (Jess, 2013; Rogers, 2011). På senare år har programteorin också 
kommit att användas för att skapa förståelse för den kontext under vars 
förhållanden andra faktorer kan påverka ett resultat och hur dessa mekan-
ismer fungerar (Jess, 2013). Inom samhällsvetenskapen och i studier av 
socialt arbete talar man om att den sociala verkligheten behöver studeras 
med andra metoder än naturvetenskapliga. Verkligheten ses i flera nivåer 
med underliggande mekanismer som producerar händelser och fenomen. 
Dessa mekanismer som orsakar resultat anses inte vara empiriskt direkt 
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observerbara (Blom & Morén, 2007, 2010, 2011; Danermark, Ekström, 
Jakobsen & Karlsson, 2003).  

Programteorier kan användas på flera sätt för att guida utvärderingen. 
Programteorin kan utvecklas före, under eller efter implementeringen av 
ett program (Rogers et al. 2000). Vissa forskare menar att programteori 
kan användas i varje steg av en utvärdering, både vid en summativ och vid 
en formativ ansats (Jess, 2013; Rogers, 2011). Vissa utvärderingar med 
mer summativ ansats har som syfte att testa programteorin för att identifi-
era vad det är som orsakar resultaten. Dessa programteorier förekommer 
vanligen inom ramen för större, väl finansierade utvärderingar med 
summativa frågeställningar som exempelvis ”Fungerar detta program?” 
eller ”Ska vi fortsätta med denna pilotstudie?” (Jess, 2013; Rogers et al. 
2000). På så vis kan programteorin hjälpa till att urskilja hinder i en teori 
eller vid implementering. Programteorier som är utformade för formativ 
utvärdering ger en vägledning för dagliga aktiviteter och beslut, till skill-
nad från vid en summativ utvärdering (Rogers et al. 2000). Donaldson 
(2007) betonar att det är relevant för validiteten och användningen/nyttan 
av utvärderingsresultaten att dels engagera olika intressenter i utvärde-
ringsprocessen och dels se till att det i varje utvärderingssteg sker ett sam-
arbete med processägaren, dvs. den som har yttersta ansvaret för den ak-
tuella utvärderingsprocessen. 

Komplexitet och programteori 
Att utvärdera socialt arbete och andra människovårdande verksamheter 
som hälso- och sjukvård, skola, daghem m.fl. handlar om att ställa frågor 
om den komplexa interventionen. De olika perspektiven rörande makt, 
etik och värderingar samt aktörernas olika roller gör utvärderingen svå-
rare (Blom, Morén & Nygren, 2011). En viktig uppgift vid utvärderingen 
är därför att förstå och bedöma graden av komplexitet – enkel, komplice-
rad eller komplex – hos det som ska utvärderas för att det ska vara möjligt 
att ställa relevanta utvärderingsfrågor (Forss & Schwartz, 2011).  

Ofta används enkla logiska orsaksmodeller för att utvärdera intervent-
ioner, program och insatser (Rogers, 2011). Risken är dock att dessa mo-
deller inte tar hänsyn till de komplexa aspekter som finns i det som ska 
utvärderas. Det kan medföra att det framstår som att det är själva inter-
ventionen som bidrar mest till resultaten. I själva verket kan det snarare 
vara andra faktorer i den sociala kontexten, genomförandet, andra inter-
ventioner eller klienten själv som bidrar till resultatet. I vilken mån som 
enkla, linjära modeller lämpar sig för utvärdering av insatser inom bland 



72  ANNIKA CLAESSON Utvärdering som stödjande verktyg vid kompetensutveckling 
 

annat socialt arbete och utbildning är en fråga som problematiseras inom 
den programteoretiska utvärderingsansatsen. I Rogers (2011) tolknings-
ram med klassificering av aspekter av enkla, komplicerade och komplexa 
interventioner framkommer vilka krav som dessa ställer i samband med 
utvärderingen. Många logiska modeller inom programteorin beskriver ett 
enkelt, linjärt orsakssamband som vanligen innefattar kategorierna förut-
sättningar, process, utfall, effekt och påverkan. Problemet med denna 
enkla typ av modell är att den ofta inte överensstämmer med verkligheten. 
Om man utelämnar kontexten för genomförandet, andra eventuellt samti-
diga program/insatser/processer och olika intressenters synsätt, är risken 
att interventionen i sig överskattas som orsak. De insatser som anses vara 
bäst lämpade för en enkel logisk modell har strikt kvantifierbara och mät-
bara mål utan behov av mer än en förenklad modell för orsak/verkan 
(ibid.). I relation till både forskning om utvärdering och lärandeteorier 
skulle den enkla modellen kunna kopplas till en summativ ansats och ett 
single-looplärande, utan egentligt krav på kritisk reflektion eller utveckling 
av en djupare förståelse och granskning av de underliggande faktorer i 
interventionen som kan påverka resultatet. Exempelvis gör Pawson och 
Tilley (1997) en kritisk granskning av den experimentella traditionen med 
utvärderingar som har fokus på att enbart beskriva resultat och effekter av 
en insats, snarare än att ta hänsyn till kontextuella förutsättningar. En risk 
som det linjära sambandet och programteorin bortser från är också de 
bieffekter som en intervention eller ett program kan resultera i. Bieffekter, 
såväl positiva som negativa, kan också uppstå och utgöra faktiska konse-
kvenser av interventionen. Dessa räknas inte till de huvudeffekter som är 
knutna till de avsedda målen och som man medvetet önskar uppnå 
(Vedung, 2011).  

Den komplicerade logiska programteorimodellen innefattar klassifice-
rade aspekter, som interventioner vid flera verksamheter med flera samti-
diga och alternativa orsaksförlopp (Rogers, 2011). Detta ställer högre 
logistiska krav på utvärderingsmodellen när det gäller att fånga upp dessa 
aspekter och hur de påverkar varandra. Den komplexa logiska modellen i 
sin tur skiljer sig från den komplicerade genom sina aspekter på återkopp-
lande kausalitet och så kallad emergens. Det betyder att man vid en utvär-
dering behöver kunna upptäcka och spåra små förändringar och bryt-
punkter under interventionens förlopp samt förstå hur dessa kan påverka 
genomförandet och resultatet av interventionen. Emergens i detta avseende 
innebär att de specifika utfallen och medlen för att uppnå dessa, framträ-
der och förändras under genomförandet av en intervention med mått som 
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inte kan definieras på förhand (ibid.). Pawson och Tilley (1997) lyfter 
fram betydelsen av att lägga till och förstå den kontext programteorin ska 
ingå i eller redan ingår i för att kunna förklara hur och varför de underlig-
gande mekanismerna fungerar eller inte. Dessa interventioner med kom-
plicerade och komplexa aspekter behöver av den anledningen utvärderas 
med en logisk modell som kan synliggöra samt ge en förståelse och för-
djupning av hur dessa aspekter förändras och förhåller sig till varandra 
(Jess, 2013; Rogers, 2011). På så vis finns skäl att använda en formativ 
ansats och därmed engagera ett double-looplärande (Rogers & Williams, 
2006). 

Ett sätt att sammanfatta och förstå komplexiteten vid utvärdering inom 
socialt arbete är att se den utifrån tre svårighetsgrader: enkel, komplicerad 
och komplex. I den enklaste svårighetsgraden kan det handla om att klar-
göra en enda mellanliggande prestation som leder till det slutliga utfallet. I 
den komplicerade respektive komplexa svårighetsgraden klargörs flera 
mellanliggande prestationer som kombineras till det slutliga utfallet. Ett 
annat sätt att åskådliggöra är definiera en hel serie boxar för input, pro-
cess och output på kort och lång sikt. Vilka processer som leder till vilken 
box och till vilka utfall är inte preciserat. De olika delarna i programteorin 
anges i varje box. Det är en konst att handskas med denna komplexitet 
och veta när man bör förenkla och när man bör komplicera (Jess, 2011, 
2013; Rogers, 2000; Rogers, 2011).  

Sammanfattning – delavsnitt utvärdering 
Utvärdering inom socialt arbete är en komplex uppgift. Inför denna av-
handlings kommande analys uppmärksammas att kompetensutveckling 
inom äldreomsorg reser komplexa frågor. Det ställer höga krav på att 
arbetsgivaren skapar goda förutsättningar och stöd för lärande på olika 
nivåer i organisationen och för att kompetensen används och bibehålls i 
arbetet. Olika mätverktyg har tidigare utvecklats för att studera överföring 
av lärande. Det är dock vanligtvis svårt att utvärdera förändringar i per-
sonalens beteenden utifrån det lärande som skett. Inte minst gäller detta i 
fråga om utbildningsinsatsens långsiktiga effekter i verksamheten. Rele-
vant för detta analysarbete är egenskaperna hos den summativa och den 
formativa utvärderingsansatsen samt deras respektive styrkor och svaghet-
er. En summativ utvärdering genomförs efter avslutad insats och fokuserar 
ofta på måluppfyllelse. Kompetensutvecklingsinsatser kan till exempel 
utvärderas motsvarande Four Levels-modellens fyra nivåer, och då oftast 
den första och andra nivån, reaction och learning, dvs. deltagarens upple-
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velser av en utbildning och vad denna anser sig ha lärt sig. I en formativ 
utvärdering görs bedömningar istället under processens gång för att kunna 
justera i insatsen medan denna pågår. Forskning lyfter fram programteorin 
som ett viktigt utvärderingsredskap för att tydliggöra underliggande mek-
anismer som antas generera händelser som påverkar insatsens resultat. På 
så vis guidar programteorin oss fram till nödvändiga och relevanta utvär-
deringsfrågor, frågor som om de besvaras kan leda till bättre kunskap och 
utveckling av verksamheten. En utgångspunkt i den här avhandlingen är 
programteorins möjligheter att i en given kontext, som vid utvärdering av 
kompetensutveckling bland personal i äldreomsorgen, ta oss under ytan 
och fånga upp komplexa förutsättningar som inverkar på det tänkta resul-
tatet av en utbildningsinsats. 

Avhandlingens teoretiska ramverk - sammanfattning 
 I det här kapitlet har teorier och tidigare forskning som berör skilda typer 
av lärande samt lärande på olika nivåer i en verksamhet lyfts fram. Därtill 
har en modell för transformeringsprocessen av lärande vid kompetensut-
veckling av personal beskrivits. Utvärderingen med dess summativa och 
formativa ansatser har belysts, liksom även programteorin som ett redskap 
för att tydliggöra underliggande mekanismer i till exempel komplexa ut-
bildningsinsatser för personal i äldreomsorg. Forskning om utvärdering 
och överföring av lärande har studerats var för sig. Frågorna undersöks 
inte sällan i två separata spår, menar Saks och Burke (2012).  

Omfattande forskning har visat att individens och gruppens lärande ut-
vecklas i samverkan med andra. För att också ett organisatoriskt lärande 
ska utvecklas, måste det finnas goda förutsättningar i verksamheten så att 
även den dagliga arbetspraktiken får tydliga avtryck. Överföringsproces-
sen vid kompetensutveckling hos personal består av komplexa kopplingar 
mellan förutsättningar för individen, i utbildningen och på arbetsplatsen, 
vilket Baldwin och Ford (1988) tidigt visade med sin transfereringsmodell. 
Forskning framhåller att det är nödvändigt med en stödjande lärandemiljö 
på arbetsplatsen och i en organisation för att främja kunskapsöverföring 
och behållning av den vid kompetensutvecklingsinsatser (Bennich, 2012; 
Burke & Hutchins, 2007, 2008; Kock, 2010c; Kock & Ellström, 2011; 
Saks & Belcourt, 2006; Saks & Burke, 2012). Modeller för transfererings-
system lyfter tydligt fram ovan nämnda, betydelsefulla faktorer för överfö-
ring. Inriktningen i denna avhandling är att undersöka styrkor och svag-
heter hos den summativa utvärderingens ansats som stödjande verktyg för 
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kompetensutveckling inom äldreomsorg. Frågan är därför om utvärde-
ringens ansats, metod och genomförande som här kommer att granskas 
förmår att dels fånga upp om denna överföring sker i den aktuella kompe-
tensutvecklingsinsatsen och dels stödja deltagarnas överföring av lärande.  

Den empiriska utgångspunkten i avhandlingen är en utvärdering av en 
kompetensutvecklingsinsats som genomfördes i en svensk kommun för 
personal i äldreomsorgen inom ramen för Kompetensstegen. I den utvär-
deringen gjordes ett tillägg till den summativa ansatsen, då programteori 
användes som stöd för att först skapa en modell av programmets in-
put/förutsättningar, process och output/resultat. Programteorins enkla 
linjära modell visar dock bara toppen på isberget och det påtagligt mät-
bara och inte vad som sker på djupet, dvs. de underliggande förutsättning-
arna och villkoren som vi kan anta påverka programmets resultat. Det kan 
exempelvis röra sig om olika förutsättningar som på något sätt möjliggör 
eller hindrar personalens kompetensutveckling och att de önskade resulta-
ten för kompetensutvecklingsinsatsen nås. Det gäller alltså sådana förut-
sättningar som är viktiga för att man bättre ska kunna förstå, bedöma och 
även understödja de resultat som kompetensutvecklingsinsatsen syftade 
till. Kapitlets teoretiska genomgång belyser komplexiteten i de olika förut-
sättningar för kompetensutveckling, lärande och dess överföringsprocess 
som behöver samspela och därmed också komplexiteten i att utvärdera 
denna process. Denna komplexitet sammanfattas i avhandlingens teore-
tiska tolkningsram (se figur 5). 
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Figur 5. Avhandlingens tolkningsram – förutsättningar och villkor vid kompetens-
utveckling och dess transformering av lärande till kunskapsanvändning. 

Tolkningsramen kan ses som en programteori. Varje del i denna program-
teori kan också innefatta andra programteorier, vilket gör frågan kom-
plex. I delen som rör individen kan exempelvis en modell för individens 
kognitiva lärande ingå. Cree, Macauly och Loney (1998) refererar till 
exempel i sin studie om överföring av lärande till en sådan modell av 
Akins et al.  Förutsättningarna för och villkoren i processen för lärande 
och dess överföring från en utbildningsinsats (genom kurser) till kun-
skapsanvändning på en arbetsplats för individen, gruppen och organisat-
ionen antas påverka utbildningsinsatsens resultat. Till exempel pågår pa-
rallella lärandeloopar på olika nivåer som är beroende av lärandemiljön 
och strategin för kompetensutveckling på arbetsplatsen. 

I kommande analys undersöks styrkor och svagheter hos den summa-
tiva utvärderingsansatsen. Utgångspunkt tas från dessa förutsättningar och 
villkor som anses påverka lärandet och dess överföring samt vilket lärande 
och vilken kunskapsanvändning som uppnås vid kompetensutveckling av 
personal. Var kommer den summativa ansatsen in i processen? Vilka mo-
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ment i lärandet kan stödjas av ansatsen, och vilka kan det inte? Den lokala 
utvärderingens bedömningskriterier för lärande analyseras mot bakgrund 
av lärandeteorier, såsom bland annat Mezirows (1991, 2000) transformat-
ionsteori, som talar för att individen transformerar sitt lärande i olika 
lärandedomäner med stöd av kritisk reflektion. Utvärderingens utform-
ning/design och genomförande analyseras i relation till om och på vilket 
sätt utvärderingen främjat dels single- och double-looplärande och dels 
individens och arbetsgruppens lärande från utbildningsinsats till kun-
skapsanvändning i arbetet. Organisatoriskt lärande förutsätter beredskap 
och en positiv inställning på ledningsnivå till kompetensutveckling, orga-
nisatoriska förändringar och förbättringsarbeten. Visar utvärderingen om 
en sådan insikt och beredskap fanns? Diskussion förs om utvärderingen 
förmått stödja deltagarnas överföringsprocess vid kompetensutvecklings-
insatsen. Slutligen diskuteras den summativa ansatsens styrkor och svag-
heter i förhållande till de förutsättningar och den komplexitet som råder 
vid överföring av lärande till användning i arbetet. Frågan är huruvida den 
summativa ansatsen förmår fånga upp och stödja denna överföring hos 
individen, arbetsgruppen och i organisationen? 
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Kapitel 4. METOD 
I detta kapitel beskriver jag hur jag har gått tillväga i analysen av avhand-
lingens empiriska exempel, dvs. en lokal utvärdering i en kommun av 
kompetensutveckling inom ramen för den nationella satsningen Kompe-
tensstegen (Claesson, 2009). Kapitlet inleds med en redogörelse för ana-
lysens utgångspunkter följt av en genomgång av konkreta tillvägagångssätt 
i analysarbetet. Därpå ges en beskrivning av och diskussion om mina olika 
roller. Först som intern utvärderare och utbildningsledare i den verksam-
het där utvärderingen genomfördes, därefter som kommundoktorand. Här 
beskrivs och diskuteras också etiska frågor och ställningstaganden i utvär-
derings- och forskningsarbetet.  

Vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter 
 Avhandlingens ambition var att söka kunskap om och analysera styrkor 
och svagheter hos den summativa utvärderingsansatsen gällande överfö-
ring av lärande till praktiskt arbete vid kompetensutvecklingsinsatser. Det 
är viktigt att framhålla att fokus har varit att granska den summativa ut-
värderingsansatsens styrkor och svagheter för ändamålet, och inte primärt 
att kritisera eller bedöma dess tillämpning i förvaltningen där empirin 
hämtats. De viktigaste vetenskapsteoretiska utgångspunkterna som ligger 
till grund för analysen är dels det metateoretiska perspektiv som använts i 
analysen, dels den syn på kausalitet som återfinns hos kritisk realism och 
som har använts i kombination med en hermeneutisk tolkningsansats.  

Orsaker och orsakssammanhang 
Den kritiska realismens perspektiv på kausalitet utgår från att verkligheten 
har ett djup med olika verklighetsnivåer. Verkligheten är inte transparent 
och kan inte enkelt observeras. I stället innehåller den krafter och mekan-
ismer som bara kan upptäckas indirekt via effekterna som de orsakar. 
Kunskap som förklarar olika skeenden behöver därför sökas under den 
empiriskt observerbara ytan. Uppgiften blir att ”blottlägga de mekanismer 
som genererar det fenomen som studeras” (Danermark et al, 2003, s 14). 
Orsaksförhållanden söks därför i det som kallas verklighetens domän, dvs. 
där man kan hitta sådana mekanismer och kausala krafter som har för-
måga att leda till händelser. På så vis skiljer sig ett kritiskt realistiskt per-
spektiv från ett positivistiskt. Det senare perspektivet hävdar istället kau-
salitet utifrån ett studium av samband mellan observerbara fenomen av 
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karaktären ”om A så B”, dvs. fenomen som kan iakttas på en ytlig nivå 
(Blom & Morén, 2011; Danermark et al. 2003). 

För att förtydliga: Ekström (1993) urskiljer tre olika uppfattningar om 
kausalitetens innebörd. Den första handlar om kausalitet som kvantitativa 
fördelningar. Den kausala förklaringen blir att klargöra om och i vilken 
utsträckning variationen i (A) förklarar variationen i (B), till exempel fö-
rekomst av sjukdomar och andra fenomen. Sociala fenomen studeras ge-
nom att man efterliknar experimentell design i laboratoriemiljö där A kan 
studeras som orsak till B utan påverkan av något annat. Den andra upp-
fattningen handlar om kausalitet som substantiella och kontextuella relat-
ioner och processer. Fokus är att förklaringen kan vara en konkret berät-
telse där olika händelser länkas samman kronologiskt i en kausal kedja, 
eller att konkreta relationer och processer identifieras med hjälp av ab-
strakta begrepp. Den tredje uppfattningen, den realistiska, ser kausalitet 
som abstrakta egenskaper och mekanismer. Den kausala förklaringen 
syftar då till att blottlägga abstrakta generativa mekanismer som inte kan 
observeras empiriskt. Begrepp och teorier antas identifiera verkliga struk-
turer och grundläggande egenskaper som genererar förändring i verklig-
heten (ibid.) Vidare: sådana generativa mekanismer leder till effekter i 
samklang med kontextuella förhållanden, dvs. mekanismen aktiveras och 
leder till effekter i en unik kontext i ett möte med andra kausala mekan-
ismer/strukturer (Pawson och Tilley 1997).  Författarna menar att utifrån 
de tre grundläggande faktorerna kontext, mekanismer och resultat/effekt 
måste utvärderarna bygga sina orsaksförklaringar kring det förlopp som 
utvärderas (Blom & Morén, 2010; Pawson & Tilley, 1997). 

Vid utvärdering av olika insatser är man intresserad av att finna ut 
huruvida resultaten orsakats som följd av insatsen eller kanske av någon 
annan inverkande faktor (Blom & Morén, 2011). Vid en så kallad expe-
rimentell design görs detta i idealfallet genom en föremätning av objektet 
för insatsen – A, varefter A manipuleras med insatsen B. Därefter görs en 
eftermätning av A – har A förändrats? Parallellt görs mätningar av en 
kontrollgrupp där B inte satts in. Om A i kontrollgruppen inte har föränd-
rats medan A i experimentgruppen har det, dras slutsatsen att insatsen B 
gav denna effekt. Detta är grundlogiken i denna ansats. Den positivistiska 
experimentella designen tar på så vis inte hänsyn till vare sig den process 
som ägt rum eller den komplexa verklighet den ägt rum i (en viss sådan 
hänsyn tas dock vanligen genom s.k. konstanthållning av kända, troligen 
inverkande faktorer). Den försöker heller inte förstå hur många faktorer 
(observerbara och icke-observerbara) i den komplexa sociala verkligheten 
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som kan tänkas påverka varandra och hur detta sker (Grinnell, Unrau & 
Williams, 2008; Pawson & Tilley, 1997).  

Det blir därmed svårt att hävda att resultaten verkligen är en följd av 
insatserna. Insatsen blir till en ”svart låda” enligt Scriven (refererad i Blom 
& Morén, 2010, 2011). Man studerar ”input” och ”output” men inte vad 
som sker däremellan. Att försöka öppna denna låda är den programteore-
tiska utvärderingens uppgift. Utvärderingen hjälper då till att fördjupa 
analysen genom att gå under ytan och visa hur insatsens olika delar hör 
samman. Programteorin guidar oss också vid undersökning av relevansen 
hos de antaganden om underliggande verksamma krafter som kan påverka 
resultatet. Det handlar om att i någon mån utveckla en slags förklarad 
kunskap om innehållet i en insats samt hur och på vilket sätt innehållet 
har betydelse för resultatet. Insatsen illustreras därmed som en grå låda, 
som till åtminstone viss del synliggör innehållet i processen och dess bety-
delse för resultatet (Scriven i Blom & Morén, 2010, 2011).  

Programteorin vid utvärdering har sammanfattningsvis ambitionen att 
utveckla kausala samband mellan input och output genom att studera 
underliggande mekanismer, deras kontext och relationerna dem emellan. 
Kausala samband i programteorin kallas därmed ofta generativa. Dessa 
samband har en annan betydelse än orsakssambanden inom positivistiska 
kausalmodeller med koppling till experimentell utvärderingsdesign (Jess, 
2013). Det skulle exempelvis kunna innebära att det är komplext att ut-
värdera kompetensutvecklingen och mäta vilka effekter som insatsen har 
gett, eftersom kompetensutvecklingen inte sker som ett enkelt kausalt 
samband (Kock, 2010b). Avhandlingens tolkningsram (figur 5) som pre-
senterades i kapitel 3 tydliggör komplexiteten med de olika förutsättning-
arna och villkoren hos individen, i utbildningsinsatsen och på arbetsplat-
sen. Dessa förutsättningar behöver samspela med varandra så att de stöd-
jer deltagarnas överföring av lärandet och bidrar till att resultat och orga-
nisatoriskt lärande kan uppnås. Vid utvärdering av överföringsprocessen 
behöver utvärderingen ta hänsyn till denna komplexitet. I det konkreta 
utvärderingsexemplet i denna avhandling fanns en medvetenhet om att 
den summativa ansatsen i sig gör det svårt att synliggöra underliggande 
faktorer i en process som kan påverka insatsens resultat. Därför tillämpa-
des programteori som ett komplement till den summativa ansatsen i ett 
försök att fånga upp lärandet och dess användning.  

Programteori bygger följaktligen på en kausalsyn som handlar om mek-
anismer och kontext. I min ambition att närma mig avhandlingens fråga 
var det viktigt för mig att ta hänsyn till båda dessa när det gäller kompe-
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tensutvecklingsinsatser. Jag antog ett kritiskt realistiskt och programteore-
tiskt perspektiv i ett försök att öppna den ”svarta lådan” för kopplingen 
mellan utvärdering och överföringsprocess. 

Hermeneutisk tolkning 
Intentionen i analysen är att tolka och bättre förstå om den tidigare gjorda 
utvärderingens ansats, metod och genomförande kan värdera och stödja 
individens och gruppens överföringsprocess från kompetensutvecklingsin-
sats till kunskapsanvändning i arbetet.  

I själva tolkningsarbetet har en i huvudsak hermeneutisk ansats tilläm-
pats (Danermark et al. 2003). Synsättet inom hermeneutiken har sitt ur-
sprung i att söka en förståelse av meningen i en text eller ett skeende. 
Tolkningen och prövningen av tolkningens giltighet sker med hjälp av ett 
medvetet pendlande mellan olika perspektiv, dvs. olika teorier, erfarenhet-
er och förståelse från andra skeenden. Processen brukar illustreras som en 
cirkel, där pendlingen mellan perspektiv/förförståelse och förståelsen av 
det som studeras utgör en axel, medan pendlingen mellan del- och helhets-
förståelse av fenomenet utgör den andra axeln (Sjöström, 1994; Ödman, 
2007). Cirkeln illustrerar på så sätt hur man praktiskt kan genomföra 
tolkningen av en text, verklighet, företeelse eller handling där delarna bara 
kan förstås ur helheten och helheten bara ur delarna. Förståelse av ”det 
lilla” kan bara uppnås om den sätts i relation till helheten (Danermark et 
al. 2003; Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Analysens tillvägagångs-
sätt vid hermeneutisk tolkning kan liknas vid att lägga ett pussel, där sam-
spelet mellan dessa två nivåer, helhet och delar (kontextualisering och de-
kontextualisering) i kombination med samspelet mellan förförståelse/olika 
perspektiv och förståelse är grundläggande i tolkningen. Sammanhanget, 
företeelsens kontext, är oftast avgörande för vår förståelse och tolkning. 
Utvecklingen av förståelsen illustreras också som en hermeneutisk spiral, 
vilket i korthet innebär att tolknings- och förståelseprocessen anses vara 
öppen och sakna början och slut (Ödman, 2007).  

I arbetet med att analysera och tolka empirin i denna avhandling som 
företeelse, dvs. den tidigare gjorda utvärderingen, handlar det om att jag 
som uttolkare har haft som metod att under hela analysen pendla och byta 
perspektiv mellan min förförståelse och teoretiska förståelse, mellan ut-
värderingens delar (ansats, metod och genomförande) och helhet. Det 
handlar också om mitt förhållningssätt i tolkningsprocessen, dvs. att sam-
tidigt vara såväl kritiskt reflekterande som öppen och utvecklingsinriktad 
gentemot den teoretiska ramen (Bruhn, 1999). Detta förhållningssätt besk-



ANNIKA CLAESSON  Utvärdering som stödjande verktyg vid kompetensutveckling  83 
  

rivs av Kvale (2009) som centralt rättesnöre för hermeneutisk tolkning, 
dvs.  med den ”ständiga processen bakåt och framåt mellan delarna och 
helheten” (s 226).  

Konkret tillvägagångssätt i analysen 
Ovanstående utgör alltså de vetenskapsteoretiska och metodologiska fun-
damenten för den metaanalys av utvärderingsförloppet och dess resultat 
som har genomförts. Nedan beskrivs stegvis vad som analyserades och hur 
analysarbetet gick tillväga. Inledningsvis punktades utvärderingens olika 
delar upp. Som stöd till att systematiskt börja skapa en struktur över de 
olika delarna och därigenom möjliggöra deltolkningar tog jag inspiration 
från strukturen i Blom och Moréns (2010, 2011) så kallade Kaimer-
modell. Denna struktur gav möjlighet att dels sortera i utvärderingens 
olika delmoment och reflektera över dessa i relation till min förförståelse 
om lärande och förvaltningens kompetensutvecklingsarbete utifrån min 
roll som utbildningsledare. Dels kunde jag reflektera över frågorna utifrån 
min förståelse kopplat till avhandlingens teoretiska tolkningsram i min roll 
som forskarstuderande. Jag sorterade delmomenten i följande områden: 
utvärderingens övergripande kontext, kommunal äldreomsorg, förutsätt-
ningarna i förvaltningen för utvärderingens genomförande, intressegrup-
per i relation till utvärderingens genomförande, utvärderingens design, 
metod och genomförande samt utvärderingens resultat.  

Därefter gjorde jag en mer systematisk genomgång av dessa delar och 
granskades dem i relation till eventuella styrkor och svagheter i den 
summativa ansatsen. Detta innebar att jag ständigt var tvungen att för-
hålla mig till vad som kunde tillskrivas själva ansatsen och vad som ut-
gjorde unika skeenden. Jag undersökte även kompensatoriska åtgärder för 
att motverka bristerna i ansatsen när denna användes i det konkreta ex-
emplet. Jag var alltså som utvärderare redan före genomförandet av ut-
värderingen medveten om att den summativa ansatsen kan befaras ha 
vissa brister när det gäller att fånga upp lärandet och dess användning. 
Innehållet i tolkningsramen som redogjorts för i kapitel tre handlade om 
olika förutsättningar för kompetensutveckling, lärande och överförings-
process. I detta kartläggnings- och analysarbete användes ett ”lappsystem” 
för att skapa överblick och öka förståelsen för utvärderingens olika del-
moment, dess helhet och sökandet efter eventuella kopplingar dem emel-
lan. 

Med det inledande struktureringsarbetet som grund dokumenterade jag 
mina reflektioner om utvärderingens delar och helhet. Fördelen med denna 
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skrivprocess var att jag genom att pendla mellan det empiriska materialet 
och avhandlingens teoretiska tolkningsram successivt kunde tränga dju-
pare ner i materialet. En process som sker i linje med det som jag kopplar 
till den hermeneutiska spiralen, dvs. en process som leder till en allt dju-
pare förståelse av meningen (Kvale, 2009). Under analysprocessen ställde 
jag mig frågan om det jag ser härrör från min förförståelse som utbild-
ningsledare, eller om det är något jag nu förstår i min roll som forskarstu-
derande. Detta gäller framförallt i relation till äldreomsorgens kontext. 
Ibland var det komplicerat att skilja på vad som var min förförståelse och 
vad som var en nyvunnen förståelse om överföringsprocessen och dess 
komplexitet. Det som hjälpte till var att koppla förståelsen av vad den 
teoretiska tolkningsramen tillförde, både helhet och sina delar i förhål-
lande till utvärderingens ansats och genomförande. Med hjälp av kunskap 
från tidigare forskning och teori blev det därmed möjligt att pröva mina 
tolkningar som ett led i förståelseprocessen (Sjöström, 1994). 

I analysarbetet insåg jag vikten av att pendla mellan att medvetet skapa 
närhet respektive distans till materialet. Analysarbetet tog mig djupare in i 
materialet i detalj och jag kom på så vis materialet nära. Vid en tidpunkt 
kom insikten om att nu är det tid att börja skapa distans till det jag sett i 
detalj och gå tillbaka till ett övergripande helikopterperspektiv. Därför 
försökte jag ”släppa materialet” under en tid. Detta behov av att låta tid 
gå och därmed skapa distans var förhållandevis svårt med tanke på att 
skrivprocessen hade sin bestämda tidsplan. Fördelen med att skapa distans 
till materialet var att jag fick möjlighet att se det empiriska exemplet, dvs. 
utvärderingens ansats och genomförande, i sin helhet relativt tidigare 
forskning och teori. Dock kan jag konstatera att denna fas, att medvetet 
skapa distans, skulle ha kommit lite tidigare i skrivprocessen så att jag 
hade kunnat generera en snabbare pendelrörelse mellan delar och helhet. 
När jag hade uppnått distans till materialet gick jag på nytt in i det i de-
talj. Det skedde med en fördjupad förståelse som jag upplevt mig ha för-
värvat genom tolkningsspiralen och arbetet med den teoretiska tolknings-
ramen.  

Sammanfattningsvis gjorde detta tillvägagångssätt att jag som forskar-
studerande kunde smälta samman min förförståelse med tidigare forskning 
och teorier om utvärdering, kompetensutveckling och överföringsprocess. 
Det gav mig också möjlighet att skaffa mig ökad förståelse för förhållan-
det mellan avhandlingens empiriska konkreta exempel och teori med dess 
delar och helhet. 
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Mina olika roller i forskningsarbetet 
I genomförandet av den lokala utvärderingen av Kompetensstegen i 
Eskilstuna kommun agerade jag i rollen som intern utvärderare inom ra-
men för min tjänstgöring som utbildningsledare vid den förvaltning som 
bedriver äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. 
I utbildningsledarrollen arbetar jag med frågor om kompetensutveckling 
och kompetensförsörjning. I avhandlingsarbetet med analys av den gjorda 
utvärderingen har jag varit verksam i rollen som kommundoktorand med 
inriktning på forskning om utvärdering vid kompetensutveckling. I min 
yrkesroll har jag därmed haft dubbla roller. Denna dubbelhet upplever jag 
främst har stimulerat och engagerat mig i frågor kring teori och praktik 
inom kunskapsområdet. Nedan diskuterar jag min flerfaldiga roll och 
förförståelse i processen med avhandlingsarbetet. 

Som intern utvärderare 
Organiseringen av en utvärdering brukar beskrivas som extern eller intern 
och innefattar vem som utför, vem som initierar, vem som finansierar och 
vem som använder en utvärdering. Den mest interna utvärderingen avser 
när någon eller några (en grupp) utvärderar den verksamhet, organisation 
eller process hon själv är del av. Den mest externa utvärderingen gäller 
istället när en aktör som inte är berörd eller ansvarig för den utvärderade 
insatsen ges i uppdrag att utvärdera. Kombinationer med dialog och sam-
verkan mellan externa utvärderare och internt verksamhetsansvariga, dvs. 
utvärderingssamverkan, förekommer också. De praktiska fördelarna med 
interna utvärderingar har sammantaget att göra med tidseffektivitet, verk-
samhetskännedom samt långsiktigt lärande och utveckling inom verksam-
heten. Nackdelarna handlar om närhet och lojalitet (Karlsson, 1999; 
Vedung, 2009). Olika intressekonflikter kan på så sätt uppstå utifrån ut-
värderingens organisering. 

I arbetet med att först utvärdera Kompetensstegen lokalt agerade jag in-
tern utvärderare inom ramen för tjänstgöringen som utbildningsledare i 
den aktuella vård- och omsorgsförvaltningen. I den rollen var jag insatt i 
organisationens interna processer och strukturer, vilket upplevdes vara en 
fördel vid förankringsarbetet och genomförandet av utvärderingen. An-
ledningen till valet av en intern utvärderare var att förvaltningen strate-
giskt ville utveckla och behålla utvärderarkompetensen i organisationen, 
snarare än att anlita en extern utvärderare. Positioner för extern och in-
tern utvärdering beskrivs utifrån Furubo och Karlssons modell av fyra 
idealtypiska exempel för strategiska val av utvärdering (hämtad från 
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Karlsson Vestman, 2011a). Positionen intern-intern innebär att utvärdera-
ren finns i både den organisation och i den specifika verksamheten inom 
denna som ska utvärderas (t.ex. intern självutvärdering). Motsatt position 
är extern-extern, vilket utmärks av att utvärderingen genomförs av någon 
som finns både utanför organisationen och utanför objektet för utvärde-
ringen (extern expertutvärderare). De två andra positionerna utgörs av 
intern-extern, då utvärderingen görs av en intern utvärderare inom en 
organisation (t.ex. arbetar centralt) men är extern, dvs. utanför den verk-
samhet i vilken utvärderingen sker. Motsatsen är extern-intern, när utvär-
deraren står utanför organisationen (externt) men som arbetar inom det 
aktuella verksamhetsområdet, där utvärderingen sker (ibid.).  

Hur upplevde jag att mitt förhållningssätt påverkades i utvärderingsar-
betet utifrån rollen som utbildningsledare? Som sådan arbetade jag i en 
stabsfunktion, dvs. centralt inom den specifika förvaltningen. Samtidigt 
agerade jag intern utvärderare och utvärderade kompetensinsatserna vars 
deltagare fanns i verksamheterna ute i förvaltningen. Denna dubbla tjänst-
göring tolkar jag ligga närmast positionen intern-extern.  En erfarenhet 
var att jag medvetet behövde tänka på att försöka hålla både distans och 
närhet till utvärderingsobjektet, dvs. utbildningsinsatserna i Kompetens-
stegen. Just frågor om närhet och distans, objektivitet och subjektivitet 
respektive förståelse inifrån och utifrån skiljer sig åt beroende på utvärde-
ringsposition, menar Furubo och Karlsson Vestman (hämtad från Karlsson 
Vestman, 2011a). För mig som intern utvärderare handlade det exempel-
vis om att vara observant på min förförståelse om det praktiska genomfö-
randet med organisering och planering av Kompetensstegen lokalt. Jag 
behövde också vara uppmärksam på att min förförståelse som intern ut-
värderare eventuellt kunde påverka och påverkas av de intressegrupper 
som deltog, t.ex. styrgrupp/förvaltningsledning, referensgrupp och delta-
gare (den personal som svarade på enkäterna eller deltog i gruppinter-
vjuer) (Thomsson, 2010). Ett hinder som jag som intern utvärderare såle-
des kunde stöta på i fråga om relationen mellan distans och närhet var att 
förhålla mig kritiskt granskande till det som skulle utvärderas. Ibland var 
det svårt att både vara lojal mot beställaren av utvärderingen, dvs. för-
valtningsledningen, och samtidigt vara kritiskt granskande. Denna kom-
plikation var jag inte medveten om från start. Ett betydelsefullt stöd för 
det kritiska förhållningssättet i utvärderingsarbetet var att förvaltningsche-
fen och ledningen framhöll att utvärderingsresultaten skulle ligga till 
grund för ett fortsatt långsiktigt kompetensutvecklingsarbete. Det innebar 
alltså att det var till fördel om outvecklade frågor och brister synliggjor-
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des. Samtidigt var det fördelaktigt att också lyfta fram positiva aspekter av 
det som framkom av utvärderingen.  

Något som kunde förhindra att min tolkning i min roll som intern ut-
värderare skulle bli alltför subjektiv var att det fanns en extern forskare 
knuten som handledare till utvärderingsprocessen samt en referensgrupp. 
Dessa fungerade som en slags kvalitetssäkring för den interna utvärderar-
rollen. En extern utvärderare skulle kunna uppfattas som mer objektiv, 
vilket skulle kunna skapa större acceptans och legitimitet åt en utvärdering 
(Blom, Morén & Nygren, 2011). Ett exempel på en potentiell nackdel kan 
troligen vara att den externa utvärderaren blir alltför anonym och har 
alltför stor distans då denna kommer på ett besök, gör en datainsamling 
ute i verksamheterna och därefter inte deltar mer.  

Jag informerade om och förankrade utvärderingen hos förvaltningsled-
ning och utförarorganisation, inklusive områdeschefer och enhetschefer 
(ca 90 personer). En fördel för mig i rollen som intern utvärderare var att 
det gick smidigt att förankra utvärderingens genomförande och återkopp-
ling i organisationen eftersom jag är väl insatt i förvaltningens interna 
processer. Ett etiskt ställningstagande i förankringsarbetet handlade om 
att informera om vad som skulle komma att krävas i tid från verksamhet-
erna, också med tanke på det förbehåll som fanns gällande begränsad 
tidsåtgång för genomförandet av utvärderingen. Min förförståelse och 
erfarenhet av internt arbete sade mig att det är bättre att vara öppen med 
och ”inte mörka” vilken tid som kommer att behövas av dem. Detta för 
att skapa trovärdighet hos ledning, enhetschefer och medarbetare för ut-
värderingen och dess genomförande.   

Det var nödvändigt att tänka igenom och ha ett realistiskt perspektiv på 
hur utvärderingsdesignen skulle fungera att praktiskt genomföra i verk-
samheterna utifrån deras unika kontext. Där fanns det en fördel med att 
fungera som intern utvärderare och känna till förvaltningens interna pro-
cesser, utan att utvärderingens metod, innehåll och genomförande för den 
skull försämrades. Tidsbrist i verksamheterna var ett faktum. En konse-
kvens av det kunde vara att jag som intern utvärderare möttes av ett varie-
rat intresse för utvärderingen på olika nivåer i organisationen. I ett fåtal 
verksamheter prioriterades inte utvärderingens genomförande, vilket i sin 
tur påverkade datainsamlingen. De som tillfrågades om att delta i utvärde-
ringen hann inte eller kunde inte, vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen 
och resultatet. Därför är det viktigt att vara noggrann vid förankringen av 
en utvärdering på olika nivåer i en organisation och skapa ett intresse för 
syftet och nyttan med den. Dialogen med och relationen till ledning och 
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utförare/enhetschefer före, under och efter utvärderingens genomförande 
var nödvändiga för att få samspelet mellan det teoretiska utvärderingsper-
spektivet och den praktiska arbetsprocessen i utvärderingen att fungera. I 
min roll som intern utvärderare var det komplicerat att kombinera närhet 
till utvärderingsarbetet och organisationen och samtidigt hålla en kritisk 
distans till de frågor som skulle utvärderas (Sjöberg et al. 2009). Exempel-
vis i möten med utvärderingens styrgrupp och vid spridningen av utvärde-
ringens resultat till nämnd, förvaltningsledning, utförarledning och enhets-
chefer handlade det om att vara lojal mot de resultat som framkom, både 
positiva och sådant som behövde förbättras. Kanske valde jag som utvär-
derare omedvetet att framhålla positiva resultat. En risk i den interna ut-
värderarens roll är att denna kan hamna i en situation av lojalitetskonflik-
ter mellan intressena hos den som beställt utvärderingen och utvärderarens 
egen kritiska hållning (Vedung, 2009). Risken att den kritiska framställ-
ningen av resultatet kan ha påverkats i någon riktning utifrån styrgrup-
pens reflektioner kan ha funnits.  

Som kommundoktorand - forskare 
Tjänsten som kommundoktorand (licentiat) skapades i samverkan mellan 
kommun och högskola/universitet. En tjänstgöring som kommundokto-
rand är oftast anpassad till specifika förhållanden för de samverkande 
parterna, dvs. doktoranden, kommunen och högskolan/universitetet. Ge-
nerellt kan en kommundoktorand beskrivas som en person som är kom-
munanställd och vars forskarutbildning helt eller delvis finansieras av sin 
arbetsgivare, dvs. kommunen (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008). 
Det handlar om att bedriva forskning i kommunens tjänst och på så vis 
bidra till att föra forskningen närmare praktiken och vice versa.  

I den aktuella förvaltningen identifierades behovet av att utveckla den 
interna kompetensen inom utvärdering i relation till kompetensutveckling. 
Som en följd av genomförandet av utvärderingen av Kompetensstegen 
uppfördes tjänsten som kommundoktorand i samverkan mellan Eskilstuna 
kommun, Mälardalens högskola och Örebro universitet. Denna konstellat-
ion av en kombinerad tjänstgöring med dubbla roller i forskningsarbetet 
har gett mig positiva erfarenheter. Dels genom att interaktivt och samti-
digt tjänstgöra i praktiken i arbetet med kompetensfrågor för personal, 
och dels genom att studera frågor om utvärdering av kompetensutveckling 
utifrån ett forskningsperspektiv. Erfarenheten har inneburit att min förför-
ståelse av exempelvis äldreomsorgens lokala organisering har bidragit till 
min tolkning och förståelse av den tidigare gjorda utvärderingens kontext 
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och genomförande, också utifrån ett forskningsperspektiv. Jag upplever att 
detta har gett mig möjlighet att frångå ett subjektivt perspektiv, engagera 
mig och söka vidare efter kunskap för att försöka förstå, förklara och 
begripa.  

Eliasson (1995) framhåller att om vi utgår från ”att det faktiskt existe-
rar en verklighet som finns där förändras ganska så oberoende av vad som 
rör sig i den enskilde forskarens huvud, så kan vi söka och nå bättre kun-
skap om denna verklighet” (s 18). 

I rollen som kommundoktorand har min uppgift varit att kritiskt 
granska och analysera den utvärdering jag själv genomförde i rollen som 
intern utvärderare, vilket var ganska komplext i sig. Med ett försök skulle 
denna roll kunna beskrivas närmare liknande olika positioner som lyfts 
fram, dvs. (Karlsson Vestman, 2011a):  

• Intern utvärderare i organisationen och utbildningsledare centralt i 
den förvaltning där utvärderingsobjektet fanns men utanför de 
verksamheter där utvärderingen genomfördes (intern-extern) 

• Kommundoktorand och utbildningsledare i den förvaltning och 
verksamhet där utvärderingsobjektet fanns (extern-intern) 

 
Vilka problem har jag stött på och vad har jag erfarit utifrån kommun-
doktorandrollen - särskilt i relation till uppgiften att granska och analy-
sera den utvärdering som jag själv tidigare genomfört i min interna utvär-
derarroll?  

Att skapa ett distanserat förhållningssätt i analysfasen till den tidigare 
utvärderingen var ganska svårt. Det kan bero på att jag i min roll som 
intern utvärderare planerade utvärderingen på detaljnivå samt även deltog 
i utvärderingsprocessen från början till slut. Jag tror att detta medförde att 
det tog längre tid i analysarbetet att uppnå ett helikopterseende och att se 
utvärderingens insats, metod och genomförande i sin helhet. Det krävdes 
mod av mig att ”släppa taget” om materialet under en tidsperiod. Denna 
närhet till materialet jag fick i rollen som intern utvärderare har å andra 
sidan bidragit till att jag i analysfasen haft kunskaper om utvärderingens 
utveckling, vilket gav större möjlighet att pendla mellan min förförståelse 
och förståelse med ett inifrånperspektiv och ett utifrånperspektiv i analys-
arbetet.  Eliasson (1995) menar ”att det är viktigt att lära känna den verk-
lighet man ska studera så mycket som möjligt inifrån med sina egna föt-
ter” (s 27). Hon menar att det trots ett vedertaget forskningsideal som 
förespråkar forskarens utifrånperspektiv är idealiskt att ha båda förhåll-
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ningssätten, både inifrån- och utifrånperspektiv, dvs. såväl närhet och 
försök till inlevelse som distanserad analys. En positiv erfarenhet för mig i 
rollen som kommundoktorand är att det har inneburit en möjlighet att 
”vara en del av två verkligheter”, teori och praktik. Jag har dock ibland 
upplevt att jag har befunnit mig ”i gränslandet” mellan att inte helt ha 
ingått i forskningens värld och kultur och inte heller helt i praktikens värld 
och kultur. Det har jag försökt parera genom att vara medveten om hur 
jag kommunicerar, speciellt när det gäller frågor från forskningsvärlden 
till praktiken och den verksamhet som där råder.  

En annan fråga i rollen som kommundoktorand handlade om lojalitet. 
Hur kritiskt granskande skulle jag kunna vara i denna roll? Hur skulle den 
kritiska granskningen, som genomförts på beställning av en kommun, 
förstås och tas emot av denna kommun? Dessa frågor kopplar jag till Eli-
assons (1995) uppmaning om att granska vilka öppna och dolda perspek-
tivval man har i forskningsarbetet och hur medvetet eller omedvetet och 
outtalade dessa val är. Hon menar att det är vanligt att man medvetet eller 
omedvetet väljer perspektiv som ligger relativt nära ens eget. Min roll som 
utbildningsledare har troligtvis betydelse för vilket perspektiv i forsknings-
arbetet jag haft – en inriktning på strategiskt utveckling av arbetet med 
kompetensfrågor, med både ett organisatoriskt perspektiv och ett medar-
betareperspektiv. Detta tål att funderas mera kring.  

Uppgiften i avhandlingsarbetet var att söka och nå en kunskapsutveckl-
ing om den summativa utvärderingsansatsens styrkor och svagheter vid 
kompensutvecklingsinsatser i äldreomsorg. Jag upplever att mina dubbla 
roller har bidragit avsevärt till detta. Dels har jag kunnat sätta mina kun-
skaper om utvärdering, kompetensutveckling och överföringsprocess i ett 
teoretiskt perspektiv. Dels har jag kunnat återkoppla de teoretiska per-
spektiven om utvärderingen och dess genomförande till ett praktiskt sam-
manhang. Mina samlade erfarenheter och frågor i rollen som kommun-
doktorand bearbetade jag i forskningsprocessen, med stöd av mina forsk-
ningshandledare. Sjöberg et al. (2009) belyser liknande frågeställningar 
och risker i förhållande till rollen som utvärderare för lärande utvärdering 
och formativ ansats. Utvärderaren har en position som innebär att balan-
sera de olika kraven från uppdragsgivaren och andra intressenter samt 
förväntningarna på delaktighet, konkreta resultat och praktik som ställs i 
utvärderingsprocessen. Även problematiken för närhet och försvagat kri-
tiskt perspektiv lyfts fram och kopplas också till att det kan finnas ett 
ekonomiskt beroende till ens uppdragsgivare.  
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Avslutningsvis upplever jag att rollen som kommundoktorand framma-
nade ett lärande perspektiv med ett omprövande och transformerande 
förhållningssätt hos mig, i uppgiften att granska ett tidigare arbete som jag 
själv genomfört. De intressanta frågorna till mig själv är: Om du på upp-
drag skulle genomföra utvärderingen nu, med den kunskap du har förvär-
vat genom forskningsstudierna, hur skulle du nu gå tillväga? Vilken eller 
vilka utvärderingsansatser skulle du tillämpa vid kompetensutvecklingsin-
satser? Vad är möjligt att praktisera i den rådande kontexten för äldre-
omsorg? Vad behöver utvecklas och hur? Dessa frågor menar jag fångar 
upp innebörden av kunskapsutveckling och dess styrka inom ramen för 
idén och ambitionen med kommundoktorandrollen. Det handlar om att 
kontinuerligt koppla ihop teori och praktik, dvs. hur aktiviteter, processer 
och uppgifter kan förbättras och utvecklas i praktisk verksamhet, med 
utgångspunkt från ett forskningsperspektiv. 
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Kapitel 5. RESULTAT OCH ANALYS 
Den i kapitel 2 beskrivna utvärderingen som här analyseras, genomfördes 
2009 efter avslutande utbildningsinsatser inom ramen för Kompetensste-
gen 2006–2008. Avsikten med utvärderingen var att bedöma måluppfyl-
lelsen av lärandemålen med hjälp av ett antal bedömningskriterier. Det 
traditionella tillvägagångssättet vid summativa ansatser är att genomföra 
utvärderingen efter avslutad insats. Att bedöma måluppfyllelsen av en 
insats mot tydliga bedömningskriterier som underlag för beslutsfattare och 
finansiärer är då det vanliga. På så vis ska utvärderingen bidra till att ge en 
bild av vad som uppnåtts av insatsen (Patton, 2008; Vedung, 1998, 2011). 
Utvärderingen som analyseras hade ambitionen att undersöka deltagarnas 
uppfattning om hur de använder lärandet som utbildningen gav i sin ar-
betspraktik. Som beskrevs i kapitel 3 behöver lärandet vara utvecklingsin-
riktat och transformerande vid överföring och vid möjligheten att forma 
arbetet på nya sätt (Ellström, 1992; Ellström et al. 2003; Mezirow, 2000). 
I arbetet med den lokala utvärderingen sågs lärandet i sig som centralt för 
att insatsen ska ge resultat. Detta tydliggjordes i utvärderingens inledande 
rekonstruktion av en programteori för kompetensutvecklingsinsatsen. Att 
använda programteori som stöd för att synliggöra inverkande faktorer 
som finns och uppstår i insatsens process innebär ett avsteg från den ve-
dertagna summativa utvärderingsansatsen. Beslutet att använda program-
teori fattades då utvärderaren med stöd av handledaren såg en svaghet 
med den summativa ansatsen i detta avseende. Programteorin var tänkt att 
verka kompensatoriskt – något som kommer att diskuteras närmare ne-
dan.  

Överföring av lärande till kunskapsanvändning vid kompetensutveckl-
ingsinsatser är ett vedertaget problem i organisationer. I nedanstående 
analys används den teoretiska ram som utvecklades i kapitel 3. I ramen 
åskådliggörs en komplexitet av ett flertal förutsättningar och villkor för 
individen, utbildningsaktivitetens upplägg och arbetsplatsen som behöver 
samspela som ett stöd till deltagarnas överföring av lärandet. Förmår då 
den vanligt förekommande summativa ansatsen att fånga upp och stödja 
en sådan överföringsprocess? Hur understödjer den i så fall individens och 
gruppens transformering av lärandet från utbildningsinsats till kunskaps-
användning i det praktiska arbetet? Dessa frågor vägleder analysen nedan. 

Det bör framhållas att analysen också berör forskningsfältet Evaluation 
use, som studerar användningen av vetenskaplig kunskap och utvärdering. 
Denna forskning försiggår mot bakgrund av den framväxande kritiken av 
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att när en utvärdering beställts och utförts används inte alltid resultatet för 
att fatta beslut om det som utvärderades, eller så kanske utvärderingen 
inte används alls. Olika typer av användning och nytta av utvärdering har 
identifierats i forskningen, och begreppen Evaluation use och Utilization 
of evaluation har en bredare innebörd än vad denna analys berör (Patton, 
2008; Vedung, 2011). Detta avhandlingsarbete är mer direkt förankrat 
och inriktat specifikt på den summativa ansatsen vid utvärdering för 
äldreomsorgspersonalens kompetensutveckling. 

Om den lokala utvärderingens förutsättningar  

Utvärderingens kontext och villkor 
De kommuner som beviljades ekonomiskt medel av den nationella kom-
mittén för Kompetensstegen hade själva fått ansvar att utvärdera sina 
kompetensinsatser. Tanken var att de lokala utvärderingarna aktivt skulle 
stödja fortsatt lärande och kompetensutvecklingsarbete på arbetsplatserna 
(Socialdepartementet, 2006b). I den nationella kommitténs väglednings-
material till kommunerna och deras lokala utvärderingsarbete rekommen-
derades metoder för både en summativ och en formativ utvärderingsan-
sats. I materialet gavs förslag på att kartlägga kompetensinsatsernas förut-
sättningar, process och skeenden, effekter på kort och lång sikt samt möj-
ligheten att använda både kvantitativa och kvalitativa metoder. Hur 
kommunerna praktiskt förmådde genomföra sina utvärderingar utifrån 
dessa förslag verkar ha varierat. Vad som blev tydligt vid Statskontorets 
(2009) rapportering om organiseringen för Kompetensstegen nationellt var 
att ett flertal kommuner hade haft problem med beredningstiden för ana-
lys av kompetensbehov, framtagande av kompetensinsatser och organise-
ring för genomförande. Hälften av landets kommuner upplevde att förbe-
redelsetiden vid första ansökningstillfället var för knapp. I det granskade 
fallet medförde detta även att förberedelsetiden för utvärderingsinsatserna 
från start inte kunde prioriteras.  

Kommittén för Kompetensstegen fördelade kvarvarande medel mot slu-
tet av år 2007, också med möjligheten att ansöka om extra medel för 
bland annat utvärdering. I Eskilstuna kommuns första huvudansökan 
(beviljad 2005) valde förvaltningsledningen att avsätta vissa medel för 
kursutvärderingar. En ansökan om extra medel från kommittén för Kom-
petensstegen beviljades i slutet av år 2007 till de kommuner som ansökt, 
bl.a. Eskilstuna kommun. I kommunen hade då ett flertal utbildningsakti-
viteter redan genomförts och avslutats. Andra utbildningar pågick fortfa-
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rande, men var på väg mot ett avslut. Detta medförde att det inte blev 
möjligt att planera, påbörja och genomföra en mer omfattande utvärde-
ring under kompetensutvecklingsinsatsens gång. Det fanns heller ingen 
möjlighet att göra en föremätning att jämföra mot en mätning efter insat-
sen. Vid ansökan och beviljande av medel under Kompetensstegens senare 
del av tidsperioden blev möjligheterna att välja mellan olika utvärde-
ringsalternativ därför begränsade, trots att kommunerna uppmuntrades 
till just detta från ett nationellt plan. Dessa förhållanden bidrog mycket till 
valet av en summativ ansats för utvärderingen i den aktuella kommunen. 
Statens policy och organisering för den tänkta, goda ambitionen med lä-
randestödjande utvärderingansatser framstår därmed som oklar. Denna 
policy och organisering gav inte tillräckliga förutsättningar i det granskade 
exemplet för sådana utvärderingsaktiviteter som understödjer lärande och 
överföring till arbetspraktik.   

Ett förutsättning lokalt i kommunen var att genomförandet av utvärde-
ringen inte skulle ta för mycket tid och kraft av verksamheterna och per-
sonalen. Ledningen fick tydliga signaler om att verksamheterna var trötta 
efter de intensiva och omfattande utbildningsinsatserna som på kompri-
merad tid hade genomförts inom ramen för Kompetensstegen. Med andra 
ord fanns inte tidsutrymme ute i verksamheterna för ytterligare organise-
rade aktiviteter i samband med genomförandet av utvärderingen. Denna 
tidspress verkar vara vanlig vid kompetensinsatser som denna och gör att 
man troligen ofta måste välja bort utvärderingsmodeller som kräver 
mycket aktivt deltagande från verksamheterna. Sammantaget medförde 
detta i det granskade fallet en begränsning av valbara utvärderingsalterna-
tiv. Därmed begränsades också möjligheten att använda utvärderingen 
som ett stöd för hela processen för överföring av lärande från en utbild-
ningsinsats till kunskapsanvändning i arbetet (se figur 5 i kapitel 3). Efter 
en omfattande sökning och genomgång av de dokument som kommunerna 
fick i samband med kompetensinsatsen kunde jag konstatera att det ver-
kade saknas en uttalad nationell strategi för hur formativa utvärderingsak-
tiviteter i kommunerna skulle kunna organiseras och genomföras praktiskt 
ute i verksamheterna utifrån deras kontext. Inte heller framkom det hur en 
utvärdering skulle kunna täcka in samtliga de förutsättningar som enligt 
forskning behövs som stöd för deltagarnas hela överföringsprocess (Bald-
win & Ford, 1988; Bennich, 2012; Burke & Hutchins, 2007, 2008; Ell-
ström et al. 2003; Kock, 2010b; Kock & Ellström, 2011; Larsson, 2004; 
Saks & Belcourt, 2006; Saks & Burke, 2012 m fl). Tillsammans med den 
komprimerade tidsplanen gav detta otillräckliga förutsättningar för att 
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utvärderingsinsatserna i sig skulle kunna understödja överföringsproces-
sen. Det saknades också information om hur man på ett nationellt plan 
hade tänkt följa upp samtliga kommuners lokala utvärderingar och dess 
aktiviteter. Exempelvis om och hur de hade tänkt använda de samlade 
resultaten som framkom från kommunernas utvärderingsinsatser. Det 
framgick heller inte tydligt hur det var tänkt att utvärdera om kommuner-
nas kompetensutvecklingsinsatser totalt sett hade lett till överföring av 
lärandet till arbetspraktiken och avtryck i verksamheterna.  

Utifrån de perspektiv på utvärdering och lärandemiljöer som presente-
rades i kapitel 3, infinner sig för det granskade exemplet den osökta frå-
gan om den dåvarande ledningen hade tillräckliga möjligheter och mandat 
att skapa förutsättningar för en mer utvecklande och stödjande lärande-
miljö vid kompetensutveckling (Bennich, 2012). Det saknades uppenbarli-
gen en organisering av förutsättningar, som exempelvis att skapa tillräck-
ligt med tidsutrymme och stöd för individernas metareflektion över sitt 
lärande, samt att i grupp gemensamt reflektera över hur de kan överföra 
sina nyvunna kunskaper i arbetspraktiken (Döös & Wilhelmson, 2005; 
Ellström, 1992; Ekström & Ekholm, 2004; Ellström et al. 2003; Granberg 
& Ohlsson, 2009; Kock, 2010b; Macaulay & Cree, 1999).  

En annan aspekt av tidsramarna var att en förutsättning för utvärde-
ringen i samband med Kompetensstegen var att utbildningsaktiviteterna 
skulle bedrivas under tre år. Lokalt innebar det att för medarbetarna hade 
olika lång tid förflutit mellan utbildning och utvärdering. Det kan ha på-
verkat deras uppfattning om sitt lärande. Om lång tid hade passerat kunde 
de till exempel ha svårare att se vilket lärande och vilken kunskapsan-
vändning som de hade tillgodogjort sig från en specifik utbildning. Det 
gjorde det också svårare för utvärderaren att fastställa vilken överföring 
av lärande som hade skett. I utvärderingens urvalsprocess fanns en medve-
tenhet om detta, dvs. att vissa medarbetare som deltagit i en utbildning 
kunde vara mer passiva respondenter än andra. Därför var tidpunkten för 
utbildningen ett kriterium vid urvalet. Dessa problem är troligen vanliga 
vid utvärdering av kompetensinsatser i denna typ av verksamheter. Detta 
medför förmodligen att kontext och förutsättningar för en kompetensut-
vecklingsinsats i sig tvingar fram mer eller mindre optimala val av ut-
värderingsmetoder för lärande och dess överföring. Detta borde vara ett 
motiv för noggrannare planering av och strategier för tidskrävande och 
kostsamma insatser för verksamheterna.  
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Intressegrupper och organisering av utvärderingen 
Den lokala utvärderingen organiserades med stöd av den dåvarande för-
valtningsledningen. Den genomfördes i samverkan med och med handled-
ning från Mälardalens högskola och Örebro universitet. Handledaren gav 
vägledning vid utvärderingens design, vetenskapliga metod, genomförande 
och slutförande. Som nämndes tidigare lades särskild vikt vid att inled-
ningsvis använda programteori som verktyg. Tanken var att urskilja rele-
vanta frågor vid utvärderingens genomförande och kompensera för en 
specifik svaghet i den summativa ansatsen, nämligen att denna ansats inte 
identifierar och tydliggör mekanismer i process och kontext som kan på-
verka insatsens resultat.  

Den summativa utvärderingsmodellen bygger vanligtvis på en aktivitet 
med en avslutande utvärderingsrapport till beställaren och som kan an-
vändas som underlag till beslutsfattare (Ross & Cronbach, 1976). Inte 
sällan utgår beställaren från de mål eller den aktivitet som ska granskas. 
Man vill ha kunskap om i vilken grad målen har uppnåtts (Karlsson, 
1999). Detta innebär att vid en summativ utvärdering är beställare och 
beslutsfattare vanligtvis inte involverade i utvärderingens genomförande. 
Den summativa ansatsen bedömer i efterhand vad som uppnåtts utifrån 
mål och aktivitet snarare än hur det uppnåtts, dvs. processen som ledde 
fram till resultatet.  

Följande intressegrupper för den granskade utvärderingen kan urskiljas: 
förvaltningsledning, styrgrupp, referensgrupp, enhetschefer, medarbetare, 
vetenskaplig handledare och utvärderare. Vid den lokala utvärderingen i 
detta fall gjordes en återkoppling med styrgrupp och referensgrupp vid tre 
tillfällen under utvärderingen, istället för endast en slutrapportering.  
Dessa grupper involverades då aktivt i reflektioner över utvärderingens 
design, genomförande och resultat. Detta skedde som ett led i att engagera 
dessa intressegrupper mer och göra dem delaktiga under utvärderingen. 
Tanken var att de därmed skulle kunna påverka utvärderingens genomfö-
rande. Uppbackningen och organiseringen från förvaltningsledningen var 
här troligen särskilt god. Den summativa ansatsen hindrade dock att 
denna uppbackning och organisering kunde utnyttjas fullt ut. Att ha tätare 
möten med styr- och referensgruppen och skapa mer delaktighet med dju-
pare kritisk reflektion skulle ha möjliggjort för dessa två grupper att delta 
mer vid genomförandet av utvärderingen. Dessutom deltog representan-
terna inte vid framtagandet av den inledande programteorin för kompe-
tensinsatsen. Detta skulle troligtvis varit värdefullt i arbetet med att identi-
fiera olika förutsättningar för insatsen och i dess kontext som kunde på-
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verka det tänkta resultatet. Efter avslutade insatser gjordes en återkopp-
ling och rapportering av utvärderingens resultat i linje med den summativa 
ansatsens vanliga arbetsgång (Ross & Cronbach, 1976; Vedung, 1998; 
Karlsson, 1999). Utvärderingens styrgrupp hjälpte till att förankra utvär-
deringsresultaten genom att bana väg för utvärderarens återkoppling av 
dessa. Återrapporteringen till nämnd, förvaltningsledning, utförarledning 
och enhetschefer var instrumentell och uppgiftsorienterad då tidsramarna 
var knappa. 

Eftersom den summativa ansatsen inte är inriktad på att utvärdera i 
processen, fanns heller ingen organiserad utvärderingsaktivitet under den 
lokala kompetensutvecklingsprocessen. Det fanns därför inga bestämda 
och systematiska aktiviteter där chefer och medarbetare kunde följa upp 
och reflektera över överföringsprocessen ute i verksamheterna. Tillämp-
ningen av utvärderingsansatsen understödde därför inte någon transfor-
mering av individens och gruppens lärande till kunskapsanvändning. 
Spontana reflektioner över överföringen av lärandet och hur medarbetarna 
skulle kunna använda sina kunskaper kan ha funnits på arbetsplatserna i 
oorganiserad form, men troligen inte i tillräcklig omfattning. Det fanns 
inte något organiserat tidsutrymme för gemensam reflektion i samband 
med återkoppling av utvärderingsresultatet lokalt efter Kompetensstegen.  

Inom ramen för den summativa utvärderingsansatsen fanns alltså inte 
möjlighet för chefen att med kontinuerliga utvärderingsaktiviteter skapa 
förutsättningar för, stödja och stimulera sina medarbetares kompetensut-
vecklingsprocess medan den pågick. Vikten av detta har betonats i tidigare 
forskning och lärandeteorier, dvs. att chefens roll och stöd till lärandet på 
arbetsplatsen är en av förutsättningarna för överföringsprocessen vid for-
mella kompetensutvecklingsaktiviteter (Baldwin & Ford, 1988; Kock, 
2010c; Saks & Burke, 2012 m fl.). Enhetschefernas roll vid genomföran-
det av den lokala summativa utvärderingen efter kompetensutvecklingsin-
satserna var således inte att stimulera medarbetarnas engagemang kring 
lärandet och överföringen av detta, utan snarare att bistå praktiskt vid 
datainsamlingen ute på arbetsplatserna genom att dela ut och samla in 
enkäter. Detta är en logisk följd av en utvärderingsansats som inte tar 
fasta på överföringsprocessen i sig. Det skedde ingen muntlig återkoppling 
eller någon löpande dialog direkt mellan arbetsgruppen, medarbetaren, 
chefen och utvärderaren eftersom utvärderingsaktiviteten helst inte skulle 
ta så mycket tid i anspråk från verksamheterna. Följden blev att det inte 
blev någon gemensam reflektion hos arbetsgrupper, enhetschefer och ut-
värderare över lärandet och hur kunskapen skulle användas i arbetet. 
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Vissa enhetschefer kan på eget initiativ ha återkopplat utvärderingens 
resultat till sina medarbetare och tillsett att det skedde en gemensam re-
flektion i arbetsgruppen över resultaten. Det var emellertid inget som 
kunde fångas upp med den gjorda summativa utvärderingen. Eftersom den 
summativa ansatsen inte följde upp utvärderingsresultaten i organiserad 
form hos deltagarna kan detta troligen vara ett vanligt problem vid denna 
typ av utvärdering. Den summativa ansatsen säger alltså lite eller inget alls 
om vad som sker med uppföljningen av utvärderingsresultaten efter att 
dessa har återkopplats till insatsens deltagare.  

Sammanfattningsvis kan nämnas att tillämpningen av den summativa 
ansatsen i det konkreta exemplet inte främjade delaktigheten hos intresse-
grupperna under utvärderingens genomförande. Därmed verkar ansatsen 
begränsande i relation till lärandetransformation. Utvärderingens intresse-
grupper ges inte möjlighet att aktivt delta, reflektera kring och kritiskt 
värdera sitt lärande i olika steg under och efter kompetensutvecklingsin-
satsens genomförande, något som är avgörande för överföringen av läran-
det. Därmed understöds inte heller deltagarnas möjlighet att utveckla ett 
double loop-lärande, eftersom den typen av lärande bygger på individens 
möjlighet att reflektera över sitt lärande och värdera det mer specifikt i 
relation till sin arbetssituation och sitt arbetsutförande. Ett sådant främ-
jande av individens och arbetsgruppens lärande och överföring till kun-
skapsanvändning kan därmed inte sägas ha stöd av den summativa ansat-
sen. Detta pekar på en svaghet i denna ansats för överföringsproblemet. 

Om utvärderingens design och metod 

Summativ ansats och programteori 
Den summativa ansatsens syfte handlar om att mäta vad som uppnåtts 
efter en insats i förhållande till målet, snarare än att bedöma hur detta 
skett (Karlsson, 1999; Karlsson Vestman, 2011a; Patton, 2008, Ross & 
Cronbach, 1976; Vedung, 1998, 2011). Utvärderingen som analyseras 
hade en summativ ansats med en slutlig bedömning efter avslutad utbild-
ning av vilket lärande som deltagarna ansåg sig ha uppnått i förhållande 
till den lokala insatsens lärandemål samt med bedömningskriterier som 
var framtagna med stöd i Mezirows (1991, 2000) transformationsteori.  

Den rekonstruerade programteorin för Kompetensstegen lokalt som in-
ledningsvis togs fram var tänkt att fungera kompensatoriskt till den annars 
vedertagna summativa utvärderingsansatsen och mål- och resultatmo-
dellen. Den summativa ansatsen i sig ger inte utrymme för att fånga upp 
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och stimulera insatsens olika förutsättningar under processens gång, dvs. 
motsvarande sådana mekanismer som kan finnas i den så kallade ”svarta 
lådan” och som kan påverka insatsens resultat, enligt Scriven (refererad i 
Blom & Morén, 2010, 2011; Pawson & Tilley, 1997).  

Vissheten om att den summativa utvärderingsansatsens avser att enkelt 
och linjärt mäta vad som uppnåtts i form av måluppfyllelse gjorde att vi 
redan från start delvis försökte klargöra de dolda processer-
na/mekanismerna. Vi försökte därmed med hjälp av programteori identifi-
era de förutsättningar och villkor för insatsen som en utvärdering av över-
föringsprocessen bör fånga upp och understödja (Denvall, 2011; Jess, 
2008, 2011, 2013; Rogers, 2000; Rogers et al. 2000; Rogers & Williams, 
2006; Weiss, 1998). Som tidigare nämnts tydliggjordes lärandet och andra 
komponenter i kompetensutvecklingsprocessen som antogs kunna påverka 
insatsens resultat här. Programteorin användes dessutom som ett redskap 
med anledning av att formativa ansatser också framhölls som förslag i den 
nationella kommitténs vägledningsmaterial med exempel på hur kommu-
nerna kunde genomföra sina utvärderingar. Programteorin användes i ett 
försök att synliggöra och fånga upp problemområden med mer komplice-
rade och komplexa aspekter med betydelse för vilket lärande som utveck-
las samt hur detta överförs till praktisk användning (se figur 1 i kapitel 2) 
(Rogers, 2011). Ett konstaterande i analysen är att programteorin skulle 
ha kunnat utvecklas och fördjupats ytterligare. Att den inte helt omfattade 
frågeområdets komplexitet kan ha berott på att utvärderaren vid denna 
tidpunkt inte hade tillräcklig kunskap och medvetenhet om de förutsätt-
ningar som genererar en stabil överföringsprocess vid kompetensutveckl-
ing. En annan faktor var att programteorin inte genomfördes med repre-
sentanter från utvärderingens intressentgrupper, vilka kunde ha bidragit 
med ett mer verksamhetsnära perspektiv.  

Programteorin i den lokala utvärderingen hjälpte framförallt till att tyd-
liggöra förutsättningar såsom stöd till sådan kritisk reflektion i lärprocess-
en som individen och arbetsgruppen behöver för att kunna utveckla läran-
det och överföra kunskapera till arbetet. Som påvisats i kapitel 3 är ett 
sådant stöd för kritisk reflektion avgörande för överföringsprocessen och 
ett viktigt led i att utveckla ett organisatoriskt lärande vid kompetensut-
vecklingsinsatser. I den lokala utvärderingens resultat framställdes en 
”programteori i programteorin”, dvs. en skiss liknade en programteori 
med kritiska punkter som antogs kunna inverka på överföringsprocessen 
från lärande till kunskapsanvändning (se figur 3 i kapitel 2). Skissen lyfte 
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fram förutsättningar före, under och efter kompetensutvecklingsinsatsen 
som antogs vara av betydelse för vilken överföring av lärandet som sker.  

Den summativa ansatsens efterhandsmätning förmår av naturliga skäl 
inte generera ett stöd till deltagarens och arbetsgruppens kritiska reflekt-
ion och metakognition av sitt lärande under kompetensutvecklingsproces-
sen gång, vilket anses vara avgörande för att utveckla ett transformativt 
lärande (Cree et al. 1998; Cust, 1995). Processen för en insats kan också 
vara objektet hos en måluppfyllelsemodell i en summativ ansats. Dock 
sker då inte en värdering av processen som instrument för vilket resultat 
som uppstår. Snarare görs enbart en bedömning avseende processen 
(Vedung, 1998, 2011). Detta pekar på en svaghet hos den summativa 
ansatsen i relation till vad som behövs för bland annat utveckling av lä-
rande och kompetensutveckling. Ansatsen bidrog på så vis inte till att 
stimulera individens och gruppens överföringsprocess av lärande från ut-
bildningsinsats till kunskapsanvändning. I det konkreta fallet hade det inte 
skapats förutsättningar för någon organiserad och systematisk utvärde-
ringsaktivitet på arbetsplatserna under och efter kompetensutvecklingsin-
satserna där enhetscheferna och dess arbetsgrupper gemensamt kunde 
reflektera över sitt lärande och sin kunskapsanvändning. Detta var en följd 
av att kompetensutvecklingsinsatserna hade krävt mycket av verksamhet-
erna och att det rådde tidsbrist, en problematik som framstår som synner-
ligen vanlig i dagens offentliga verksamheter.  

Urvalet  
Vid en summativ ansats frågar man vanligen ett urval av de berörda per-
sonerna vid någon tidpunkt efter genomförandet av insatsen om vad som 
uppnåtts med denna. Detta sker oftast med hjälp av en enkät som sedan 
behandlas statistiskt. Att följa upp och fråga samma urval intressenter ett 
antal gånger över tid för att på så vis fånga upp utvecklingen och proces-
sen hos dessa sker kanske inte vanligtvis, även om ansatsen i sig inte för-
hindrar en sådan. Karlsson (1999) illustrerar detta med att kasta pil. En 
bedömning av varje kast görs formativt medan när alla pilar är kastade så 
bedöms omgången summativt. Om sedan spelet omfattar flera omgångar 
och resultatet läggs samman får den summativa bedömningen snarare en 
formativ karaktär. I den granskade utvärderingen genomfördes enbart en 
eftermätning via den kvantitativa enkätstudien. Urvalet i enkäten kom att 
bestå av en mix av 609 tillfrågade medarbetare från de professioner som 
hade deltagit i Kompetensstegen: undersköterskor/vårdbiträden, sjukskö-
terskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, biståndshandläg-
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gare och enhetschefer. Urvalet gjordes inom 26 chefsområden (se kapitel 
2). Som beskrivits i kapitel 2 genomfördes också sex kvalitativa gruppin-
tervjuer. Här deltog dels omvårdnadspersonal inom äldreomsorg och dels 
äldre personer med beviljat behov av stöd och hjälp.  

I den ursprungliga modellen för Transfer of learning (Baldwin & Ford, 
1988) samt forskning om lärande och kompetensutveckling framstår 
alltjämt arbetsplatsen och dess stödjande eller begränsande lärmiljö som 
en väsentlig faktor för om överföring av lärande sker och i vilken grad det 
sker. I den granskade utvärderingen borde enhetschefsperspektivet ha varit 
bättre representerat i den kvalitativa studien, med målet att fånga upp och 
skapa en tydligare bild av kontextuella faktorer med de hinder och möj-
ligheter som finns för en stödjande eller begränsande lärandemiljö. Urvalet 
kunde därför ha kompletterats med enhetschefer för en gruppintervju om 
förutsättningar för individens och arbetsgruppens lärande, kunskapsan-
vändningen på arbetsplatsen samt hur enhetschefen ser på sin egen roll för 
medarbetarnas överföringsprocess vid kompetensutvecklingsinsatser. Ur-
valet i sig vid den summativa utvärderingsansatsen utgjorde inte ett pro-
blem för överföringsprocessen eller för vilket lärande som uppnåddes. 
Genom att frågorna till deltagarna ställdes i efterhand, efter att deltagarna 
hade avslutat sin utbildning, fanns det ingen möjlighet att ge stöd och 
stimulera överföringen under processen.  

Bedömningskriterierna  
Den summativa ansatsens utgångspunkt är att det existerar någon typ av 
värdekriterier för bedömning. Det i sig kräver att dessa kriterier är mycket 
tydliga. Vanligt är att man använder en måluppfyllelsemodell som grund 
för resultatmätningen. Insatsmålen används då som bedömningskriterier. 
Operationella mätbara definitioner av dessa formuleras. Ett problem som 
utvärderaren kan stöta på är att målen kan vara svåra att precisera och 
operationalisera (Vedung, 1998, 2011; Karlsson, 1999, Karlsson Vestman, 
2011). Därför är den summativa ansatsen beroende av ett gediget förar-
bete och kunskaper om såväl insatsen som ska utvärderas som den kon-
text som den sker inom. Då den summativa ansatsen ofta mäter kvantifi-
erbara mål finns risken att enkätfrågorna kan bli relativt ytliga.  

I rollen som intern utvärderare i det konkreta utvärderingsexemplet och 
anställd i den aktuella förvaltningen var jag väl insatt i den kompetensut-
vecklingsinsats som skulle utvärderas. I arbetet med att utveckla bedöm-
ningskriterier och för att bättre försöka fånga upp komplexiteten hos för-
utsättningarna för insatsens process som kan tänkas inverka på insatsens 
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resultat användes, som tidigare nämnts, programteori (Blom & Morén, 
2007, 2010, 2011; Jess, 2013; Rogers, 2011). Genom programteorin be-
tonades lärandet och den kritiska reflektionen som nödvändiga för indivi-
dens och gruppens transformerande lärande (Mezirow, 1991; 2000). En 
sådan kritisk reflektion sågs som avgörande för vilken användning av 
kunskap som kunde utvecklas, dvs. insatsens resultat. Lärandemålen oper-
ationaliserades så att de skulle vara möjliga att mäta. Valet av kriterier för 
deltagarnas kritiska reflektion och transformerande lärande formulerades 
därmed som en utvecklad teori som grund för utvärderingen (Karlsson, 
1999).  

I arbetet med att operationalisera och formulera bedömningskriterier 
var alltså programteorin behjälplig med att tydliggöra komplexiteten i 
kompetensutvecklingsprocessen som tidigare forskning belyser (Baldwin 
& Ford, 1988). Det ledde till en bättre förståelse för vilka förutsättningar 
som krävs och som behöver samspela för en stabil överföringsprocess som 
leder till praktiska avtryck i verksamheten. Men initialt användes inte 
programteorin för att i sig stimulera deltagarnas överföringsprocess. En 
svårighet var att anpassa kriterierna till de olika professionernas förutsätt-
ningar. Det gav en osäkerhet om hur dessa olikheter påverkade resultatet 
och utvärderingens tillförlitlighet. Sett ur ett metaperspektiv är detta ett 
exempel på ytterligare en komplexitet som kan skapa problem som 
summativa mål- och resultatmodeller troligen kan ha svårt att fånga upp. 
Nedan följer en analys av styrkor och svagheter i de bedömningskriterier 
som formulerades och användes i den lokala summativa utvärderingen (se 
bilaga 2).  

Kriteriet - föreställning om vuxnas lärande  
Eftersom forskning ofta pekar på att individens föreställningar om lärande 
har betydelse för vilket lärande som kan uppnås var det självskrivet att 
försöka fånga upp detta även för den granskade utvärderingen (se Wil-
helmson, 1998b). Även om det finns frågor om individens föreställning 
om dennes lärande och föreställningens inverkan på det lärande som sker, 
behöver kriteriet kompletterats. Frågor behöver ställas för att undersöka 
individens (den som lär) inre egenskaper och motivation till kompetensut-
veckling och användning av kunskaper. Dessa egenskaper är mycket vik-
tiga förutsättningar för den individuella överföringsprocessen (Baldwin & 
Ford, 1988; Burke & Saks, 2009; Cree et al. 1998; Holton et al., 2000).  



104  ANNIKA CLAESSON Utvärdering som stödjande verktyg vid kompetensutveckling 
 

Kriteriet - måluppfyllelse av lärandemål  
Styrkan i en summativ ansats är att kunna framställa en sammanfattande 
bild av exempelvis insatsens måluppfyllelse, styrkor och svagheter, dvs. 
vad som varit framgångsrikt osv. Här uppstår svårigheter för utvärderaren 
att uttolka den exakta innebörden av mål, syfte och förväntade effekter 
vid utvecklingen av kriteriet och dess operationalisering till precisa påstå-
enden. Vedung (1998, 2011) menar att just denna problematik kan vara 
ett hinder vid mätning av måluppfyllelsen. 

Inte sällan sker uppstarten av nationella satsningar i offentlig sektor och 
för kommunerna med snäva tidsramar. Detta kan innebära en tidspress 
för kommunerna. I den här aktuella kompetenssatsningen uppfattades 
förberedelsetiden i samband med första ansökan om medel för Kompe-
tensstegen av ett flertal kommuner som alltför snäv för att de skulle hinna 
göra ordentliga kompetensbehovsanalyser samt utveckla och planera 
kompetensutvecklingsinsatserna (Statskontoret, 2009). Detta kan ha inne-
burit att tiden var knapp även för arbetet att formulera helt klara och 
tydliga mål för insatserna, vilket skulle kunna försvåra operationalisering-
en av precisa påståenden vid utvärderingen av dem.  

I den aktuella utvärderingen bearbetades lärandemålen. Dessa operat-
ionaliseras bland annat med: 

• deltagarnas uppfattning om utbildningens innehåll och vad de  
förväntade sig 

• om innehållet hade nära koppling till utbildningsinnehållet 
• om utbildningen lade vikt vid att i arbetet utgå från brukarens behov 
• om deltagarens tidigare yrkeserfarenheter och kunskaper tillvara-

togs under utbildningen  
 
Dessa kriterier avsåg att bedöma deltagarnas egna uppfattningar av om 
utbildningsaktiviteternas lärandemål hade uppfyllts i relation till utbild-
ningsinnehåll, exempelvis demensutbildning (se bilaga 3). Ingen av dessa 
punkter för måluppfyllelsekriteriet var inriktad på överföringsprocessen 
och dess förutsättningar under och efter utbildningen, eller om utbildning-
en exempelvis lett till utveckling av arbetet i verksamheten. Kriteriet foku-
serade endast på utbildningsaktiviteten i sig (jfr Kirkpatrick & Kirkpa-
trick, 2006).  
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Kriteriet – lärande och dess underkategorier 
Lärandet identifierades som ett särskilt frågeområde för utvärderingen. 
Området avgränsades och operationaliserades till kriterier med stöd i 
Mezirows (1991; 2000) transformationsteori med tre lärandedomäner – 
instrumentellt, kommunikativt och emancipatoriskt/transformativt lärande 
(Wilhelmson, 1998a, 1998b). I kriteriet för instrumentellt lärande beskrivs 
det som ett uppgiftsorienterat lärande som innebär hur individen ska göra 
i situationer utan att djupare reflektera över sitt sätt att handla, dvs. lik-
nande ett single loop-lärande. De påståenden som utvecklades uteslöt dock 
inte att även djupare reflektion hos individen kunde ha förekommit under 
och efter utbildningen. Därför går det inte att via kriteriet utesluta att 
individen även kritiskt reflekterat över utbildningsinnehållet. Kriteriet för 
kommunikativt lärande handlar om att förstå sig själv och andra samt att 
konfrontera det okända genom att knyta an till det som tidigare är känt 
för en själv. Här gavs deltagarna möjlighet att svara på frågor om exem-
pelvis deras egen uppfattning av förståelse av nya saker genom att relatera 
till tidigare erfarenheter. Det handlade om förståelse inom lärandemålet 
och individens uppfattning om den egna arbetsgruppens gemensamma 
förståelse inom kunskapsområdet som utbildningsinsatsen innehöll. I kri-
teriet för transformativt lärande avsågs att fånga upp individens egen upp-
fattning om huruvida en omprövning av hennes eget synsätt hade skett, 
om hon hade börjat tänka i nya banor om arbetsutförandet efter utbild-
ningen samt om hon hade upplevt sig ha förändrat sitt arbetssätt inom 
kunskapsområdet, dvs. en riktning mot utveckling av ett double-loop lä-
rande. Vid utvärderingstidpunkten tolkades alltså transformationsteorin 
av utvärderaren via de tre nämnda lärandeformerna. Emancipatoriskt 
lärande kopplades därmed samman med transformativt lärande som ett 
underkriterium för det senare. Som framgår av avhandlingens teoretiska 
ram, framställs att en transformering av individens lärande sker via de tre 
ovan beskrivna lärandedomänerna. Genom att individen kritiskt reflekte-
rar över det som utbildningen behandlar och på så vis förändrar sin före-
ställningsvärld, kan en perspektivförändring ske hos denna som då lär 
(Mezirow, 1991, 2000; Wilhelmson, 1998a, 1998b). Av den anledningen 
borde kriteriet för transformativt lärande ha utvecklas ytterligare för att 
tjäna som bedömningskriterium, t.ex. med att å ena sidan separera det 
emancipatoriska och transformativa lärandet för att fånga upp dess inne-
håll ytterligare, och å andra sidan försöka fånga upp individens uppfatt-
ning om sin egen ”pendelrörelse” mellan de olika lärandeformerna.  
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Att mäta individens och gruppens lärandeprocess framstår som mycket 
komplext. Det verkar mycket svårt att ringa in, konstruera och formulera 
så exakta bedömningskriterier så att en utvärdering med summativ ansats 
förmår fånga upp och mäta hela denna kompetensutvecklingsprocess av 
lärande och dess transformering till kunskapsanvändning. Dessutom måste 
bedömningskriterierna vara så exakta att de även fångar upp vem som 
utvecklas, dvs. vem som lär på olika nivåer i en organisation – individuell 
nivå, gruppnivå och organisationsnivå. Den lokala utvärderingens försök 
till utveckling av bedömningskriterier konstruerades med stöd av trans-
formationsteorin (Mezirow, 1991, 2000). Avsikten var alltså att kriterier-
na skulle fånga upp individens uppfattning om hennes egen och hennes 
arbetsgrupps kritiska reflektion och fördjupade förståelse samt stödet från 
chefen som en central förutsättning för utveckling av lärandet. Men uti-
från överföringsprocessen i sin helhet och komplexiteten i förutsättningar-
na kunde utvärderingen med summativ ansats inte fånga upp samtliga 
delar. Om det i istället varit möjligt för deltagarna att synliggöra och stu-
dera hinder och möjligheter för sin egen och gruppens överföring av lä-
rande till arbetet och att kritiskt reflektera över detta i överföringsproces-
sen hade det förmodligen varit ett stöd för deras transformering. Likaså 
om utvärderaren genom hela kompetensutvecklingsprocessen hade kunnat 
observera, möta upp och diskutera frågor och problem gällande överfö-
ringsprocessen hade det troligen varit ett underlag för att stödja deltagar-
nas transformering av lärandet till arbetet. 

Kritik av transformationsteorin påtalar att teorin inte tar hänsyn till den 
kontext där lärandet förväntas ske. Wilhelmson (1998a) lyfter fram att 
emancipatoriskt och transformativt lärande sker i en kollektiv process, där 
den gemensamma reflektionen bidrar till att individerna ser vad de själva 
och deras kollegor tar för givet. Wenger (1998) menar att kollektivt lä-
rande utvecklas i handlingsgemenskaper i praktiken där erfarenheter och 
perspektiv delas samt där gemensamma uppgifter formuleras. Denna möj-
lighet till att i en organiserad form låta deltagarna gemensamt kritiskt 
reflektera över sitt lärande och dess avtryck i verksamheten finns som 
regel inte vid summativa ansatser, inte heller i den aktuella utvärderingen. 
Den summativa ansatsen tillför då inte det som överföringsprocessen be-
höver för bedömning och stöd, eftersom ansatsen främst går ut på att med 
kvantitativa indikatorer mäta vad som uppnåtts efter avslutad insats.   
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Kriteriet - användning av kunskaper i praktiken 
Påståendena i kriteriet berörde individens egen uppfattning om sin egen 
och sin arbetsgrupps kunskapsanvändning kopplat till en specifik utbild-
ning. Till detta kommer stödet från närmaste chefen för att använda kun-
skaperna i arbetet (jfr Four Levels nivå 3, behaviour; Baldwin & Ford, 
1988; Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006; Kock 2010b). Detta kan dock 
konstateras vara otillräckligt sett mot bakgrund av vilka förutsättningar 
som krävs för lärande och dess överföringsprocess (se figur 5 i kapitel 3). 
Bedömningskriteriet bör utvecklas så att det även fångar upp de ytterligare 
förutsättningar och dessas samspel på arbetsplatsen som påverkar överfö-
ringsprocessen (Baldwin & Ford, 1988 m.fl). Det kan röra sig om arbets-
platsens lärandemiljö, vilken kompetensutvecklingsstrategi som är etable-
rad för formellt och informellt lärande på arbetsplatsen, ledningens stöd 
och vilja, stöd till reflektion för lärandeloopar samt växelspel mellan indi-
videns och gruppens lärande (Ellström, 1992; Ellström et al. 2003; Gran-
berg, 2009; Granberg & Ohlsson, 2009; Kock & Ellström, 2011; Kock et 
al. 2008). Det handlar om goda förutsättningar som stödjer individen att 
utveckla sitt lärande och bidrar till att den uppnådda kompetensen sprids 
och samordnas (med stöd av strukturer, aktiviteter och processer), vilket i 
sin tur leder till att organisationen som helhet agerar på nya sätt – med 
andra ord ett organisatoriskt lärande (Larsson, 2004; Senge, 1995). Mot 
bakgrund av de komplexa förutsättningar för överföring som nämndes 
ovan kan man ställa sig frågan om det överhuvudtaget är möjligt att mäta 
en sådan komplexitet av samspelande förutsättningar som överföringspro-
cessen i sin helhet visar sig innehålla. Den summativa ansatsen medger inte 
denna typ av mätning, eftersom den främst inskränker sig till mätning av 
måluppfyllelse med enkla linjära modeller och precisa bedömningskrite-
rier. 

En summering av bedömningskriterierna 
Låt oss nu koppla tillbaka till avhandlingens tolkningsram och dess ge-
nomgång av tidigare forskning och teorier som är relevanta för överföring 
av lärande (se figur 5 i kapitel 3). Den summativa utvärderingen i det 
konkreta exemplet gjordes efter att kompetensinsatserna hade avslutats. 
Vad kunde fångas upp och understödjas av bedömningskriterierna för den 
granskade utvärderingen då denna genomfördes i efterhand?  
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• Bedömningskriterierna fångade upp de enskilda deltagarnas upp-
fattning av hur lärandemålen uppnåtts. Detsamma gällde deras 
uppfattning om sitt uppnådda instrumentella, kommunikativa och 
transformativa lärande (Mezirow, 1991, 2000, Wilhelmson 1998a, 
1998b). Deltagarnas egen uppfattning om huruvida dessa lärande-
typer uppnåddes i den egna arbetsgruppen fångades upp till viss 
del. Det fanns vissa tecken på att deltagarna uppfattade att ett lä-
rande skett, och att de individuellt eller i grupp hade reflekterat 
över utbildningsinnehållet kopplat till arbetspraktiken under och 
efter utbildningen. Vidare erhölls viss information om huruvida de 
uppfattade sig ha fått stöd av sin chef för att använda de nya kun-
skaperna i arbetet och i olika arbetssituationer. 

• Den närmaste chefen ansågs ha en mycket betydelsefull roll för 
medarbetarens lärande och kunskapsanvändning, exempelvis 
huruvida chefen var intresserad av lärande och uttryckte stöd för 
att använda kunskaperna i arbetet. Det gick dock inte att utläsa om 
det fanns något mer i arbetsmiljön som var stödjande eller begrän-
sande för deltagarnas överföringsprocess under och efter kompe-
tensinsatsen.  

• Till viss del, och relativt outvecklat, framkom vissa indikationer 
genom den summativa utvärderingens gruppintervjuer med vård- 
och omsorgspersonal om vilka avtryck som kompetensinsatserna 
dittills hade gett ute i verksamheterna.  
 

Kriterierna bidrog sammantaget till en bild av deltagarens individuella 
uppfattning om vissa av överföringsprocessens förutsättningar som fram-
hålls av tidigare forskning, såsom individens lärande, chefens stöd på ar-
betsplatsen samt individens och arbetsgruppens möjlighet till kritisk re-
flektion över utbildningsinnehållet och kunskapsanvändning (Burke & 
Hutchins, 2007, 2008; Ellström et al. 2003; Kock, 2010b; Larsson, 2004; 
Mezirow, 2000; Saks & Belcourt, 2006; Saks & Burke, 2012).  

Relativt den summativa ansatsen och överföringsprocessen konstateras i 
denna analys att den granskade utvärderingens bedömningskriterier har 
liknande inriktning som nivåerna i den så kallade Four Levels-modellen 
(Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006). Dessa var främst de lägre nivåerna 1) 
reaction, 2) learning och till viss del, men fortfarande outvecklat 3) 
behaviour. De två första nivåerna framstår som enklare att utvärdera i 
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organisationer eftersom de anses mäta individens uppfattning på en mer 
linjär och enkel ytnivå, vilket den summativa ansatsen mer rutinartat an-
vänds till i olika organisationer. Den tredje nivån (och även fjärde nivån, 
results) kräver mer av utvärderingsansatsen eftersom dessa avser att fånga 
upp och mäta mer komplexa och underliggande förutsättningar och kon-
textuella faktorer som finns och påverkar under och efter insatsen.  

Utifrån det empiriska exemplet går det inte att säga att den summativa 
ansats som tillämpades bidrog som stödjande verktyg för deltagarnas 
överföring av lärande till kunskapsanvändning. Ansatsen gjorde det heller 
inte möjligt att fånga upp och mäta organisatoriska och strukturella för-
ändringar i arbetssättet, vilket enligt tidigare forskning också behöver 
täckas in för en mer komplett mätning av vad ett organisatoriskt lärande 
innebär (Axelsson, 1996; Granberg & Ohlsson, 2009b; Larsson, 2004). I 
bedömningskriterierna fanns ingen ansats att undersöka om det fanns en 
beredskap och ambition/vilja hos förvaltningsledningen att tillvarata och 
genomföra organisatoriska förändringar och strukturer i samband med 
kompetensutvecklingsinsatserna. Ett utvecklingsinriktat lärande leder till 
ett ifrågasättande av befintliga arbetssätt, strukturer och processer, ett 
omprövande förhållningssätt och utveckling av nya och förbättrade ar-
betssätt (Ellström, 1992; Ellström et al. 2003; Kock, 2010b, 2010c; Senge, 
1995). När den summativa utvärderingsansatsen tillämpas vid kompe-
tensutvecklingsinsatser kvarstår därför fortfarande det överföringsproblem 
som har beskrivits genom avhandlingsarbetet. Problemet är att organisat-
ioner ställs inför att överföringen av lärandet till arbetet vid kompetensut-
vecklingsinsatser ofta stannar på individnivå snarare än att även utvecklas 
till ett lärande på gruppnivå och organisationsnivå (Axelsson, 1996; Ben-
nich, 2012; Döös & Olsson, 1999; Ekström & Ekholm, 2004; Granberg, 
2009; Granberg & Ohlsson, 2009; Larsson, 2004, Rönnqvist, 2001 m.fl.).  

För att sammanfatta: Avhandlingens empiriska exempel har åskådlig-
gjort att oavsett vissa kompensatoriska åtgärder (programteori) så bidrar 
inte den summativa ansatsen till att fånga upp och stödja deltagarnas suc-
cessiva utveckling och kritiska reflektion kring sitt lärande och överföring-
en av nyvunna kunskaper till arbetet under utbildningens gång. Detta 
gäller även efter utbildningen när deltagarna är tillbaka i sin arbetspraktik. 
Det har visats att den summativa ansatsen i detta fall inte medger ett or-
ganiserat reflektionsutrymme understött av själva utvärderingsinsatsen. En 
mer generell diskussion om dessa problem följer i det avslutande kapitlet.  
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Kapitel 6. Slutsatser och avslutande diskussion 
 Avhandlingens syfte var att söka kunskap om och analysera styrkor och 
svagheter hos den summativa utvärderingsansatsen när det gäller överfö-
ring av lärande till arbetspraktiken vid kompetensutvecklingsinsatser för 
vård- och omsorgspersonal. Frågorna som har ställts är dels om en 
summativ utvärderingsansats kan stödja individens och gruppens lärande 
från utbildningsinsats till kunskapsanvändning i arbetet och dels om an-
satsen kan stödja utvecklingen av ett organisatoriskt lärande. Den summa-
tiva ansatsen studerades också i förhållande till alternativa ansatser i fråga 
om att bidra till en sådan utveckling. Analysen av det konkreta exemplet, 
dvs. en utvärdering från kommunal äldreomsorg, pekar på ett antal svag-
heter hos den summativa ansatsen och dess tillämpning. Dessa handlade 
bland annat om problemet att i förväg tydliggöra och bestämma bedöm-
ningskriterierna. Till exempel i kompetensutvecklingsinsatsens kontext, 
vilket kanske blir tydligt först under själva utbildningsaktiviteten och efter 
i arbetet. Ett annat problem är att överföringsprocessen och förutsättning-
arna i den och i dess kontext i överföringen fortsätter att vara dolda i den 
summativa ansatsen. Redan från start fanns en medvetenhet om dessa 
svagheter. Det gjorde att vi i möjligaste mån försökte kompensera för 
dessa, bland annat genom att använda programteori. Den summativa an-
satsens ramar och de kontextuella förutsättningar som den granskade 
utvärderingen fick på ett nationellt och lokalt plan visade sig inte vara 
tillräckliga som stöd till överföringen av lärandet vid kompetensutveckl-
ingsinsatserna. I grunden handlar det om huruvida den summativa ansat-
sen kan utgöra ett stöd för den transformationsprocess som är så avgö-
rande. I detta fall är frågan om deltagarnas lärande via formella utbild-
ningar/kurser transformeras till kunskapsanvändning i arbetspraktiken på 
såväl individuell nivå som grupp- och organisationsnivå. Nedan följer 
slutsatser och en diskussion utifrån den gjorda analysen. Slutsatserna är: 

• Den summativa ansatsen tar inte hänsyn till processen och dess 
förutsättningar, i detta fall processen för överföring av lärande 

• Den summativa ansatsen stödjer inte deltagarnas kritiska reflektion 
och lärande i överföringsprocessen 

• Tidsramarna och resurserna i kompetensutvecklingsinsatsens kon-
text tillåts inverka på valet av utvärderingsansats. 
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Den summativa ansatsen tar inte hänsyn till processen och dess 
förutsättningar, i detta fall processen för överföring av lärande  
En summativ ansats följer en enkel, linjär modell till skillnad från en kom-
plicerad, komplex modell som inkluderar processer, i detta fall överfö-
ringsprocessen av lärande (Rogers, 2011). Ansatsen följer inte processen 
genom att identifiera och tydliggöra påverkan från olika komplexa förut-
sättningar eller dess förlopp i ena eller andra riktningen, vilket pekar på 
dess svaghet. Ansatsen är på så vis inte öppen för hur olika mekanismer 
och strukturer verkar i kompetensutvecklingsinsatsen och i deltagarnas 
överföring av lärandet. Det huvudsakliga problemet ligger i själva ansat-
sen, som i detta fall inte förmår att öppna upp och studera vad som på-
verkar i lärandet, dess överföringsprocess och hur detta sker. Ansatsen 
fångar inte upp hur ett formellt lärande (via kurser/fortbildning) med kri-
tisk reflektion överförs till individen och till ett kollektivt lärande. Med 
kollektivt lärande menas här ett lärande som sätter avtryck i arbetsprakti-
ken, i den meningen att arbetsgruppen gemensamt utvecklar nya synsätt 
och förbättrade arbetssätt, vilket i sin tur leder till ett organisatoriskt lä-
rande med exempelvis förändring av organisatoriska rutiner och processer 
(Larsson, 2004; Senge, 1995).  

Operationalisering till relevanta och precisa bedömningskriterier kan 
ofta vara svårt att genomföra. Till den summativa ansatsens styrka hör att 
om man lyckas utveckla och formulera ”exakta” kriterier för det som man 
avser att mäta i efterhand så får man ut viss väsentlig information från 
ansatsen om vad som uppnåtts. Dock inte om hur och varför. Om man 
däremot misslyckas med att utforma valida kriterier, vänds styrkan i den 
summativa ansatsen till en svaghet. Med andra ord – operationaliserings-
fasen är oerhört känslig i en sådan ansats.  

Trots ett omfattande operationaliseringsarbete visar analysen av den ti-
digare gjorda utvärderingen att det är svårt att utveckla bedömningskrite-
rier som fångar upp lärandets och överföringsprocessens samtliga förut-
sättningar och villkor. En aspekt av detta är att operationaliseringen till 
relevanta, mätbara och exakta kriterier för överföring av lärande är bero-
ende av utvärderarens förkunskaper om utvärderingsobjektet och dess 
kontext. I detta avseende, med koppling till något så komplext som delta-
garnas överföringsprocess från lärande till kunskapsanvändning i arbetet, 
behövs kontextuell kunskap. Insikten om dessa operationaliseringssvårig-
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heter ledde till att vi, genom att tillämpa programteori, försökte komma åt 
och synliggöra vissa av de förutsättningar som finns dolda i överförings-
processens ”svarta låda”. Med bättre kunskap om transformeringsproces-
sen och ännu noggrannare utformning av mätkriterierna och dess påstå-
enden, skulle man möjligen ha uppnått en något mer fördjupad bild av 
lärandet och dess överföring i utvärderingen. Detta leder fram till frågan 
om utvärderarens roll.  

Vid utvecklingen av bedömningskriterierna är alltså utvärderarens teo-
retiska kunskaper, kännedom och insikter om verksamheten viktiga. Detta 
för frågan tillbaka till styrkor och svagheter med en intern eller extern 
utvärderare (Karlsson, 1999; Vedung, 2009). Risken med en intern utvär-
derare kan vara att den teoretiska kunskapen brister samt att denna står 
för nära verksamheten och blir ”blind” för sådant som en utomstående 
lättare skulle se. Risken med en extern utvärderare som kommer utifrån 
kan i stället vara att denna har bristande insikt i hur verksamheten funge-
rar. Detta skulle kunna tala för en samverkan mellan utvärderaren som 
har teoretisk kunskap och professionella yrkesgrupper från verksamheten 
som deltar i utvecklingen och formuleringen av kriterier (Karlsson, 1999).  

Ett konstaterande är att den summativa ansatsen inte förmår öppna 
processens ”svarta låda”, utan reducerar innehållet i överföringsprocessen 
till de problem som input-output-modellen för med sig (Pawson & Tilley, 
1997). Eftersom ansatsen inte förmår fånga skeendet, utan kommer in i 
efterhand och då oftast förlitar sig enbart på kvantitativa mätningar av 
deltagarnas upplevelser, förmår ansatsen inte heller vara ett verktyg som 
stödjer deltagarnas viktiga transformationsprocess. 

Den summativa ansatsen stödjer inte deltagarnas kritiska   
reflektion och lärande i överföringsprocessen 
Vid utvärdering med summativ ansats gör man som regel en bedömning 
efter avslutad insats med en rapport och återkoppling till beställare 
och/eller beslutsfattare. Vid kompetensutvecklingsinsatser inryms då van-
ligtvis ingen organiserad utvärderingsaktivitet där deltagarna aktivt deltar 
under och efter insatsen. Ansatsens utformning bidrar således inte till att 
successivt stödja individen eller arbetsgruppen till kritisk reflektion över 
sitt lärande, sin överföringsprocess och sin användning av kunskapen i 
arbetet (Patton, 2008; Rogers & Williams, 2006; Svensson et al. 2007). 
Utvärderingsaktiviteten kan därmed inte sägas bli optimal för deltagarnas 
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lärande, vilket blir en svaghet vid kompetensutveckling av personal. I 
forskningen framhålls den kritiska reflektionen som nödvändig för ett 
utvecklingsinriktat och double loop-lärande (Ellström, 1992; Granberg & 
Ohlsson, 2009; Schön, 1987). Utvärderingsansatsen bör alltså stimulera 
deltagarnas kritiska reflektion eftersom denna främjar ett transformerande 
lärande och överföringen av lärandet från utbildningen till arbetsprakti-
ken.   

Denna analys pekar på att alternativa utvärderingsansatser behövs i 
samband med kompetensutvecklingsinsatsen, vilka till sin karaktär är 
formativa och tar fasta på och stödjer själva lärandet och kompetensut-
vecklingsprocessen i sin helhet, från utbildning till användning i arbetet. 
Som en jämförelse kan detta motsvara att stödja också de högre nivåerna i 
modellen Four Levels, dvs. nivå 3 (behavior) och nivå 4 (results) som be-
skrevs i kapitel 3. Dessa två högre nivåer ställer krav på stöd till såväl 
individernas som arbetsgruppernas möjlighet till kritisk reflektion och ett 
double loop-lärande på arbetsplatsen. Det innebär att individen och ar-
betsgruppen ifrågasätter både sitt eget sätt att utföra arbetet och exempel-
vis rutiner och arbetssätt i organisationen (Granberg & Ohlsson, 2009; 
Kim, 1993; Larsson, 2004). Därmed kan lärandet utgöra ett stöd till över-
föringsprocessen och till kunskapsanvändning i verksamheten. En sådan 
målsättning ställer höga krav på att organisationen skapar de rätta förut-
sättningarna (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006; Saks & Burke, 2012). Det 
behövs därför en lärandemiljö för det viktiga samspel - dels mellan for-
mellt och informellt lärande och dels mellan individnivå, gruppnivå och 
organisationsnivå - som ger goda förutsättningar för att integrera lärandet 
i det dagliga arbetet (Bennich, 2012; Ellström, 1992, Ellström et al. 2003; 
Kock & Ellström, 2011). En stödjande lärandemiljö som exempelvis med-
ger praktiska lösningar för mer organiserat reflektionsutrymme på arbets-
platserna som ledningens aktiva stöd i frågan. 

I den summativa utvärderingsansatsen är kvantitativa mätningar det 
vanligaste (Karlsson Vestman, 2011a). I den granskade utvärderingen vet 
vi inte (och det är högst osäkert) om den kvantitativa mätningen i sig sti-
mulerade medarbetarnas double loop-lärande. Denna typ av lärande styrs 
av individens eget kritiska tänkande över sin lärandeprocess, en utvecklad 
förståelse av sina handlingssätt och sammanhangets inverkan (Schön, 
1987). En double loop beskrivs, som framgår av det tidigare teorikapitlet 
(se kapitel 3), som en nödvändig förutsättning för organisatoriskt lärande. 
Samspelet mellan individens och gruppens double loop-lärande är nöd-
vändigt för utvecklingen av organisatoriskt lärande. Enkätfrågorna i sig 
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kan ha bidragit till att medarbetarna individuellt började reflektera över 
sitt lärande från utbildningarna som de hade deltagit i. Det kan vidare ha 
väckt medarbetarnas tankar om hur deras arbetsgrupp förmått reflektera 
gemensamt med stöd av chefen på arbetsplatsen. Huruvida enkätfrågorna 
i sig stimulerade till en sådan reflektion var dock inget som kunde bedö-
mas i den granskade utvärderingen. Datainsamlingen kan i sig ha lett till 
en viss reflektion på det individuella planet efter avslutad utbildning, men 
detta är något vi bara kan spekulera om.  

Den summativa ansatsen med en kvantitativ enkätstudie vid ett enda 
tillfälle kan antagligen anses vara mindre praktiskt krävande för verksam-
heterna och på så vis vara tidsbesparande. Detta kan ses som en styrka i 
relation till en hårt pressad arbetsvardag inom äldreomsorgen. Men svag-
heten blir då istället att ansatsen inte förmår fånga upp och stödja medar-
betarnas och arbetsgruppernas double loop-lärande med gemensamma 
reflektioner över sitt lärande eller andra avgörande steg i överförandepro-
cessen. Den summativa utvärderingsansatsen kan därmed inte sägas fun-
gera som ett stödjande verktyg för en mer stabil och lyckad överförings-
process hos deltagarna eller ens säkert avgöra om en sådan skett. I det 
perspektivet kan den då i sig inte heller fungera som stödjande för ett 
långsiktigt tillvaratagande av kompetensinsatsen i verksamheterna.   

En brist i det konkreta fallet utifrån vad summativ ansats vanligen 
framhåller som viktigt är att ingen föremätning gjordes. En anledning till 
det var tidpunkten för när det statliga extra stödet för utvärdering från 
Kompetensstegen beviljades den aktuella kommunen, vilket skedde först 
när kompetensinsatserna pågick eller var avslutade. Men hade en före-
mätning kompenserat för ovan nämnda svagheter hos den genomförda 
utvärderingen? En föremätning hos de individer som skulle delta i en spe-
cifik utbildning skulle kanske ha kunnat ge någon indikation på ökade 
kunskaper vid en jämförelse med samma individer vid en mätning efter 
genomförd utbildning. En sådan föremätning hade kanske kunnat jämföra 
en arbetsgrupps uppfattning om sitt kunskapsläge och en tänkt använd-
ning av kompetensinsatsen före och efter. Dock hade man inte kunnat 
fånga upp verksamma mekanismer i processen, och man hade heller inte 
kunnat använda utvärderingen som stödjande verktyg och hjälp för delta-
garnas kritiska reflektion i processen. Aktiviteter av det slaget kan liknas 
med Saks och Belcourts (2006) och Burke och Saks (2009) studier som 
pekar på att främjande aktiviteter för hela kompetensutvecklingsprocessen 
(före, under, efter) är betydelsefulla för överföringen över tid. Antalet 
deltagare som upplever att de använder sina nyvunna kunskaper minskar 
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ju längre tid som förflutit efter en utbildning. Detta talar för vikten av att 
arbeta med utvärderingsansatser som stödjer överföring av lärande i ett 
långsiktigt perspektiv. 

Ingen organiserad och uppföljande aktivitet av överföringsprocessen 
genomfördes i det konkreta exemplet efter att den summativa utvärdering-
en var genomförd. En sådan uppföljning kunde förmodligen gett möjlighet 
till reflektion hos deltagarna, exempelvis om hur kunskapen används i 
arbetet och vilka förbättringar som kan utvecklas i deras verksamhet till 
följd av kompetensutvecklingen. Detta följer Pattons (2008) resonemang 
om att den summativa ansatsen ses som bedömningsorienterad, medan 
den formativa i stället beskrivs som förbättringsorienterad. Denna avsak-
nad av mera organiserade utvärderingsaktiviteter som kontinuerligt under 
och efter kompetensutvecklingsinsatsen stödjer överföringsprocessen och 
kunskapsanvändning långsiktigt i äldreomsorgen, pekar på en svaghet hos 
den summativa ansatsen. I Burke och Saks (2009) studie visas att utvärde-
ringsaktiviteter under och efter insatsen inverkar på vilken överföring av 
lärandet som sker på lång sikt.  

Det konkreta exemplet åskådliggör att den summativa ansatsen i sig 
inte stödde individens och gruppens utveckling av lärandet, dvs. den fun-
gerade inte som stöd för deltagarnas kritiska reflektioner om sina egna och 
arbetsgruppens lärande och kunskapsanvändning eller som ett stöd till 
organisatoriskt lärande och verksamhetsutveckling (Axelsson, 1996; 
Granberg & Ohlsson, 2009; Kim, 1993; Larsson, 2004). Några förutsätt-
ningar, däribland lärandet och den kritiska reflektionen, kunde synliggö-
ras efter att den ”svarta lådan” till viss del hade öppnats med hjälp av 
programteorin. Trots detta blev inte lärandet och användningen från ut-
värderingen optimal för dem som deltog i kompetensutvecklings-insatsen. 
Detta visar på att det finns ett behov av andra, alternativa former av ut-
värdering som exempelvis tar fasta på processen för lärande och kritiskt 
granskande och som därmed kan utgöra ett stöd för denna (Karlsson 
Vestman, 2009).  

I kapitel 3 och i avhandlingens tolkningsram framkommer komplexite-
ten i de förutsättningar som överföringsprocessen kräver (Baldwin & 
Ford, 1988; Bennich, 2012; Burke & Hutchins, 2007, 2008; Ellström et 
al. 2003; Kock, 2010b; Kock & Ellström, 2011; Larsson, 2004; Mezirow, 
2000; Saks & Belcourt, 2006; Saks & Burke, 2012 m fl.). Vi kan konsta-
tera att den summativa ansatsen, trots vissa kompensatoriska åtgärder, 
ändå inte förmår fånga upp, stödja och bidra till att skapa sådana förut-
sättningar som visats vara nödvändiga för lärandet och dess överföring. 
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Ett sådant stöd ställer krav på alternativa ansatser som understödjer pro-
cessen, dvs. som är processinriktade, formativa och som tar hänsyn till 
lärandet och inverkan av olika kontextuella faktorer. En god förutsättning 
för deltagarna och arbetsgrupperna är att gemensamt kritiskt reflektera 
över sitt lärande och sin kunskapsanvändning i dialog med respektive chef 
och utvärderaren i överföringsprocessen. Det öppnar för frågan om det 
därmed inte är nödvändigt för verksamheterna att välja alternativa utvär-
deringsansatser som kortsiktigt kanske kräver mer i tidsutrymme, men 
som i ett långsiktigt perspektiv troligtvis ger mer nytta och användning till 
arbetspraktiken. En sådan ansats skulle förmodligen ge en mer stabil över-
föring av deltagarnas och arbetsgruppernas lärande till arbetet med ökad 
kunskapsanvändning, och därmed också stöd till en mer långsiktig ut-
veckling av verksamheten. Detta skulle i sin tur kunna innebära att utvär-
deringen blir mer stödjande och användbar för deltagnas lärande och för 
ett av målen med kompetensutvecklingen, dvs. ökat lärande och ökad 
kunskapsanvändning i arbetet.   

En slutsats är alltså att om utvärderingen också ska kunna utgöra ett re-
levant stöd för den viktiga överföringen av lärandet från dyrbara utbild-
ningsinsatser till en positiv utveckling av verksamheten kräver detta att 
alternativa utvärderingsansatser utvecklas. Sådana ansatser behöver vara 
formativa, dvs. att de tar fasta på och följer processen som sådan. Det 
skulle innebära utvärderingsansatser som stödjer lärande och utveckling 
men som också är kopplade till arbetet och dess verksamhetsutveckling 
(Svensson & Sjöberg, 2009). 

Med utgångspunkt i Baldwin och Fords ursprungliga transfermodell (se 
figur 4 i kapitel 3) bör utvärderingsaktiviteterna komma in och genomfö-
ras som en del av lär- och överföringsprocessen – som ett led i att synlig-
göra och stimulera goda förutsättningar hos individen, i utbildningens 
design, i arbetsmiljön och i kontexten för de som lär samt kopplingarna 
mellan dessa områden. Eftersom det som ska utvärderas rör personalens 
kompetensutveckling är det motiverat och rimligt att även själva utvärde-
ringsinsatserna kan värdera och bidra till deltagarnas överföring av läran-
det till arbetspraktiken. I och med det skulle också utvärderingen i bästa 
fall kunna fungera som ett stödjande verktyg för kompetensutvecklingen, 
för utvecklingen av organisatoriskt lärande och praktiska resultat i verk-
samheterna.  
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Tidsramarna och resurserna i kompetensutvecklingsinsatsens 
kontext tillåts inverka på valet av utvärderingsansats 
Tidsramarna och verksamheternas resursinsatser visade sig i analysen ha 
en tydlig påverkan på vilket val av utvärderingsansats som tillämpades vid 
kompetensutvecklingsinsatserna i äldreomsorgen. Det handlar om tidsra-
mar, dels i samband med beredningen av en kompetensutvecklingsinsats 
och dels vilken tid och ork som det rent praktiskt finns för utvärderingsak-
tiviteter på arbetsplatserna.  

Sveriges regering tilldelade drygt 1 miljard kronor till kommunerna för 
att genomföra kompetensutvecklingsinsatser inom ramen för Kompetens-
stegen (Socialdepartementet, 2006a; Statskontoret, 2009). Beredningstiden 
för kommunerna att planera och förbereda inför den omfattande kompe-
tenssatsningen upplevdes av ett flertal kommuner som alltför otillräcklig 
(Statskontoret, 2009). Samtidigt lämnade kommittén för Kompetensstegen 
över utvärderingsansvaret till kommunerna. Å ena sidan skulle kommu-
nerna själva planera för och undersöka vad kompetensinsatserna hade gett 
verksamheterna. Å andra sidan fanns ingen tydligt uttalad strategi till 
kommunerna om hur man på ett nationellt plan hade tänkt fånga upp vad 
denna omfattande och resurskrävande kompetenssatsning sammantaget 
hade gett kommunerna och deras verksamheter i äldreomsorgen över tid. 
Det var heller inte uttalat till vad och hur kommunernas lokala utvärde-
ringar skulle användas nationellt. Det verkar närmast som att utvärde-
ringsinsatserna som företeelse blir ett rutinmässigt instrument, vilket 
främst talar för att utvärderingen används för att legitimera något. I stället 
hade det varit önskvärt med strategier som praktiskt främjar lärandet och 
användning på både ett nationellt och lokalt plan vid en så omfattande 
och kostsam kompetensutvecklingsinsats som denna (Petersén & Olsson, 
2013). Den statistiska rapporteringen med bland annat antal deltagare, 
kön, antal utbildningstimmar osv. upplevdes av ett flertal kommuner som 
mycket tidskrävande (Statskontoret, 2009). Hur denna rapportering från 
kommunerna praktiskt skulle användas nationellt av staten och lokalt i 
kommunerna förefaller oklar. 

I det konkreta exemplet gav utvärderingen i efterhand besked om delta-
garnas uppfattning av i vilken grad lärandemålen hade uppnåtts. Beställa-
ren/beslutsfattaren brukar ofta vilja ha svar på detta, vilket naturligtvis 
inte är oviktigt. Den summativa ansatsen valdes utifrån att kommittén för 
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Kompetensstegen beviljade kommunen det extra statliga medlet för att 
genomföra en utvärdering först efter det att kompetensinsatserna redan 
hade startats eller redan hade avslutats. Eftersom detta var en mycket 
omfattande kompetenssatsning inom en bestämd tidsram krävdes det 
mycket tid, resurser och engagemang från verksamheter, chefer och med-
arbetare. Följden blev att det inte fanns mycket tid eller kraft för ytterli-
gare aktiviteter, såsom utvärdering. Sammantaget bidrog detta starkt till 
valet av den summativa ansatsen.   

Uppdragsgivarens (staten) givna tidsramar för en kompetensutveckl-
ingssatsning och varje organisations tidsramar och resurser verkar därmed 
väga tyngre vid valet av utvärderingsansats än risken att inte få en långsik-
tig behållning i verksamheterna. Följden verkar därför kunna bli att man 
inte väljer en utvärderingsansats som ger bättre förutsättningarna för över-
föringsprocessen. Det är svårt att dra andra slutsatser än att utvärderingen 
från statens sida här verkar handla om ett rutinmässigt beteende. Kun-
skapen och medvetenheten om utvärderingens möjligheter och användning 
verkar därmed bristande (Petersén och Olsson, 2013).  

Alternativa utvärderingsansatser vid  
kompetensutvecklingsinsatser i äldreomsorg 
Vi har tidigare konstaterat att processen för kompetensutveckling innefat-
tar olika förutsättningar hos individen, i utbildningsinsatsens upplägg och 
på den arbetsplats där deltagarna (individuellt och i grupp) efter utbild-
ningsinsatsen ska överföra sitt lärande och använda sina kunskaper i arbe-
tet. Komplexiteten i dessa förutsättningar belyses i teorikapitlet (se figur 5 
i kapitel 3). Slutsatserna i denna avhandling pekar på att den summativa 
utvärderingsansatsen när det gäller överföring av lärande vid kompetens-
utvecklingsinsatser inte förmår fånga upp själva överföringsprocessen och 
dess förutsättningar. Det är problematiskt, dels i utvecklingen av relevanta 
bedömningskriterier och dels i stödjandet av den så viktiga kritiska reflekt-
ionen hos den enskilda individen och i arbetsgruppen. En organisations val 
av vilken ansats som används påverkas av såväl kompetensutvecklingsin-
satsens och utvärderingens givna tidsramar som verksamhetens resursin-
satser. Hur ska då en alternativ utvärderingsansats kunna uppfylla dessa 
krav? 

Fördjupade kunskaper om både transformeringsprocess och utvärde-
ringsansatser genom detta avhandlingsarbete samt den gjorda analysen av 
det konkreta utvärderingsexemplet har lett fram till fem utgångspunkter. 
Dessa tar vid utvärdering fasta på problematiken i att både rapportera 
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resultat och att vara stödjande i överföringsprocessen vid kompetensut-
veckling: 

• Förutsättningar – tidsramar och resursinsats 
• Formativ ansats – utvärderingsaktiviteter som stöd till kritisk re-

flektion och lärande, individuellt och i grupp 
• Programteori som teoretisk modell  
• Värdering – kvantitativ och kvalitativ interaktion 
• Kontinuerlig utvärdering av överföring av lärande som en del i ett 

långsiktigt kompetensförsörjningsarbete. 

Förutsättningar - tidsramar och resursinsats 
När en kommun tilldelas externa statliga medel för tillfälliga kompetens-
höjande insatser sker det inte sällan med begränsade tidsramar. En organi-
sation som i stället har en beredskap för alternativa utvärderingsansatser 
som är förankrade och finns ”mer naturligt” i befintliga verksamhetspro-
cesser bör ha bättre möjligheter att uppfylla ovan nämnda krav på utvär-
dering. Som ett led i ett systematiskt och långsiktigt kompetensarbete och 
för att uppfylla kraven ovan skulle formativa och lärande utvärderingsan-
satser vid kompetensinsatser troligen lättare kunna planeras in med god 
framförhållning. Detta bör öppna för att ledning och chefer i förväg kan 
planera för och reservera resurser för utvärderingsinsatserna på respektive 
arbetsplats.  

För utvärdering av överföringsprocessen vid kompetensutvecklingsin-
satser kan en verksamhet troligen å ena sidan uppfatta den formativa an-
satsen som praktiskt mer krävande på kort sikt än den summativa ansat-
sen. Den formativa ansatsen och den lärande utvärderingen bygger, som 
tidigare nämnts, på ett mer aktivt deltagande av medarbetarna vilket med-
för att mer tid behöver avsättas i verksamheten och att det finns en vilja 
från ledningen. Å andra sidan har den formativa utvärderingsansatsen 
större potential att fånga upp och stödja förutsättningarna i deltagarnas 
och arbetsgruppernas överföringsprocess. På så vis bör ansatsen kunna 
vara mer kostnadseffektiv på sikt. 

Formativ ansats – utvärderingsaktiviteter som stöd till kritisk reflektion 
och lärande, individuellt och i grupp 
Den formativa ansatsen är mer inriktad på processen och att kunna göra 
förbättringar under pågående verksamhet (Karlsson, 1999; Karlsson 
Vestman, 2011a; Patton, 2008). I detta fall handlar det om att stödja över-
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föringen av deltagarnas och gruppens lärande till kunskapsanvändning 
samt hur detta kan förbättra och utveckla arbetssätt, organisatoriska pro-
cesser och strukturer. Det framstår som nödvändigt med organiserade 
utvärderingsinsatser för en kompetensutvecklingsinsats process, under och 
efter, för både kort- och långsiktigt bibehållande av insatsens lärande och 
användning. Den formativa ansatsen ger möjlighet över tid att följa, ju-
stera och komplettera deltagarnas och verksamheternas kompetensut-
vecklingsprocess och dess överföring av lärande till arbetet. Utvärdering-
sinsatser som utformas på detta sätt ger alltså möjlighet för deltagarna att 
vara mera aktiva i sin egen lär- och överföringsprocess. Detta i sin tur 
främjar deras kunskapsanvändning i arbetspraktiken och utvecklingen av 
verksamheten.  

Att stödja och stimulera gruppens kritiska reflektion kring dess gemen-
samma lärande, där perspektiv och erfarenheter delas och där gruppen 
gemensamt formulerar hur den nyvunna kunskapen ska transformeras och 
användas i det praktiska arbetet, kan ses utgöra en styrka i en alternativ 
ansats (jfr Wenger, 1998). I den formativa utvärderingsansatsen kommer 
processen i fokus och kan då bättre utgöra ett stöd till den så nödvändiga 
transformeringen av lärande till kunskapsanvändning.  

Programteori som teoretisk modell 
Programteori som teoretisk modell vid utvärdering av kompetensutveckl-
ingsinsatser kan användas aktivt och genomgående som stödjande verktyg 
i kommunikationen med en verksamhet/arbetsplats samt dess medarbetare 
och chef. Modellen kan vara ett sätt att uppfylla ovan nämnda krav på 
utvärdering vid kompetensutvecklingsinsatser. Med stöd av utvärderaren 
kan arbetsgruppen få möjlighet att tillsammans arbeta fram en lokal pro-
gramteori för arbetsplatsen. I arbetet med att börja öppna den ”svarta 
lådan” skulle inverkande förutsättningar och villkor då kunna synliggöras 
i den aktuella kontexten för respektive arbetsgrupps överföringsprocess av 
lärandet (Scriven refererad i Blom & Morén, 2011; Pawson & Tilley, 
1997). Detta öppnar för att gemensamt och löpande utvärdera möjligheter 
och hinder på arbetsplatsen för den komplexitet av förutsättningar och 
villkor som forskning och teorier framhåller som avgörande för en mer 
stabil överföringsprocess (se figur 5 i kapitel 3). 

Utvärderarens roll i tillämpningen av denna teoretiska modell kan vara 
att stödja och vägleda deltagarnas och chefens gemensamma reflektions-
process vid rekonstruktionen av en programteori samt vid revidering och 
successiv fördjupning av den. Arbetsgruppens gemensamma reflektion 
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kring sitt lärande och sin användning av kunskaperna anses ge förutsätt-
ningar att stimulera och stödja utvecklingen av ett double loop-lärande 
(Argyris & Schön, 1996; Granberg & Ohlsson, 2009). Den formativa 
utvärderingen kan i och med det fungera som stödjande verktyg både till 
den enskilda individens och arbetsgruppens reflekterande över sitt lärande 
och sin överföring av lärandet till arbetet. Medarbetarna kan då få åter-
koppling i form av fördjupande reflektioner och möjlighet att i praktiken 
utveckla sina arbetssätt med stöd av en utvärderingsinsats. Programteorin 
skulle sammantaget kunna användas som ett konkret reflektionsredskap i 
stödet för överföringsprocessen vid kompetensutvecklingsinsatser i äldre-
omsorg, i bästa fall som en integrerad del i organisationens långsiktiga 
kompetensarbete och verksamhetsutveckling.  

Värdering – kvantitativ och kvalitativ interaktion 
Kompetensutveckling i äldreomsorgen är en komplex process (Baldwin & 
Ford, 1988; Bennich, 2012; Ellström et al. 2003; Saks & Burke, 2012 m 
fl.). Därmed blir också kraven på utvärdering av en sådan kompetensut-
vecklingsinsats höga. Inte minst om utvärderingen förväntas att dels leve-
rera en måluppfyllelse av kompetensutvecklingsinsatsen, och dels fungera 
som ett effektivt stöd till såväl deltagarnas långsiktiga lärande som verk-
samhetsutveckling. I avhandlingens konkreta fall hade Kompetensstegens 
nationella och huvudsakliga mål betoning på just att stödja kommunernas 
långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom omsorg och 
vård av äldre. Detta skulle även vara ett mål med kommunernas lokala 
utvärderingar (Socialdepartementet, 2006a). 

Den summativa ansatsen med dess måluppfyllelse lämnar i huvudsak 
kvantitativa upplevelsemått efter en avslutad insats till beslutsfat-
tare/ledning. Ur perspektivet ”långsiktig behållning av lärande” skulle det 
som den summativa ansatsen främst bidrar med kanske i första hand 
kunna ses som en kortsiktig lösning för utvärdering. Den mäter målupp-
fyllelse – som i sig är viktigt, men visar sig vara otillräckligt vad gäller stöd 
till överföring av lärande vid kompetensutvecklingsinsatser. I den forma-
tiva ansatsens inriktning är lärandet centralt. Denna ansats fokuserar i 
stället på insatsprocessen samt vad som sker och hur det sker i den. Att 
både kunna rapportera måluppfyllelse vid en organisations kompetensut-
vecklingsinsatser och fånga upp och stödja överföringsprocessen för lä-
randet framstår som nödvändigt i äldreomsorgen. Organisationer bör 
därför öppna upp för ökad interaktion mellan kvantitativa bedömningar 
av måluppfyllelse och kvalitativa värderingar med stöd till kritisk reflekt-
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ion över lärande, överföringsprocess och kunskapsanvändning. Detta ska 
ses mot bakgrund av 2000-talets utvärderingstrend, som Karlsson beskri-
ver som två pågående parallella synsätt: den summativa ansatsens mål, 
medel och effekter respektive den formativa ansatsen med fokus på lä-
rande för individ och organisation (refererad i Sjöberg, 2008; Sjöberg et al. 
2009).  

Avslutning - kontinuerlig utvärdering av överföring av lärande som en del i 
ett långsiktigt kompetensförsörjningsarbete 
Äldreomsorgens verksamheter har krav på sig att vara effektiva och pre-
stera maximalt för bästa kvalitet med rätt bemanning och rätt kompetens 
utifrån uppdraget (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). Kompetent 
personal behöver fortlöpande rekryteras och medarbetarna ska trivas och 
vilja stanna kvar. Samtidigt behöver nya medarbetare lockas till äldre-
omsorgen. Till arbetsgivarens ansvar hör att bedriva kompetensförsörj-
ningsprocessen så effektivt som möjligt, att tillse att personalen har den 
kompetens som krävs och att kompetensen används på rätt sätt. I detta 
ansvar ingår att skapa organisatoriska förutsättningar för personalens 
kompetensutveckling som också leder till att kunskaperna används i arbe-
tet och vid utveckling av verksamheten (Socialstyrelsen, 2013, 2014).  

För kompetensutveckling som syftar till långsiktiga och hållbara resul-
tat hos personalen och på arbetsplatsen behövs mer integrerade lärande-
strategier och en stödjande lärandemiljö (Bennich, 2012 Kock, 2010c; 
Kock & Ellström, 2011; Svensson et al. 2007). Ledningens aktiva stöd är 
nödvändigt för denna process. En viktig del är därför att man ”medvetet 
utformar och genomför utvärderingen som en lärandeaktivitet och som en 
del av en strategi för lärande och kunskapsanvändning i den verksamhet 
som utvärderas” (Ellström, 2009, s 114).  

Denna licentiatavhandling visar att utvärderingens ansats, utformning 
och genomförande följaktligen spelar en mycket viktig roll vid kompe-
tensutvecklingsinsatser och i deltagarnas överföringsprocess, vilket stärker 
tidigare forskning. Utvärderingen behöver fungera som ett stödjande verk-
tyg för utveckling av deltagarnas lärande och användning av kunskaperna 
i arbetspraktiken i ett långsiktigt kompetensutvecklings- och försörjnings-
perspektiv. En stabil och mer lyckad överföringsprocess och verksamhets-
utveckling över tid behöver att den formativa utvärderingsansatsen ges 
stöd och förutsättning i organisationer att kunna genomföras.  

Mot bakgrund av dagens styrmodeller (NPM) och dess konsekvenser, 
däribland tidsåtstramningar i verksamheterna, kvarstår dock svårigheten 



124  ANNIKA CLAESSON Utvärdering som stödjande verktyg vid kompetensutveckling 
 

att skapa tillräckligt tids- och handlingsutrymme för arbetsgrupper i 
äldreomsorg att göra gemensamma reflektioner (Ellström et al. 2003; 
Hood, 1995; Szebehely, 2006). Att välja och tillämpa en formativ utvärde-
ringsansats försvåras utifrån äldreomsorgens tidspress, krav och kontext. 
Problemet med hårt tidspressade verksamheter hindrar oftast dessa att 
skapa och stödja viktiga förutsättningar för överföringsprocessen hos in-
divid och arbetsgrupp, i utbildningsinsatsernas utformning och i persona-
lens arbetsmiljö. Detta problem öppnar samtidigt för utvärderingsfrågan 
ytterligare. En formativ och lärande utvärderingsansats behöver förutsätt-
ningar, däribland avsättning av tid och resurser för arbete med dessa frå-
gor i verksamheterna. Ett aktivt ledningsstöd för detta behövs, exempelvis 
med vilja och förmåga att skapa strukturella förutsättningar där följder av 
NPM utgör en ”kontextfaktor”. Ledningens och organisationens kontinu-
erliga stöd till personalens lärande framstår som nödvändigt för att det ska 
ge varaktiga avtryck i verksamheterna – ytterst till förmån för de personer 
som behöver äldreomsorgens tjänster.  

Utifrån vad denna avhandling belyst är min förvissning att formativa 
utvärderingsinsatser bör kunna bidra som ett stödjande verktyg till överfö-
ringsprocessen vid kompetensutvecklingsinsatser. Ett stödjande verktyg 
som bör finnas som en naturlig del och vara integrerat i äldreomsorgs-
verksamheters systematiska och långsiktiga kompetensförsörjningsarbete, 
kopplat till andra befintliga verksamhetsprocesser. På så vis bör utvärde-
ringsinsatserna utgöra en del i att säkerställa personalens befintliga och 
utvecklade kompetens och att den används i arbetspraktiken samt till ut-
veckling av verksamheten. Den formativa, processinriktade och lärande 
utvärderingsansatsen torde därför kunna vara resurssparande i ett långsik-
tigt perspektiv. Utvärderingsinsatser i sig ställer krav på tid och medel och 
bör därför kunna bidra till och stärka resultaten vid kompetensutveckl-
ingsinsatser – inte enbart utföras på grund av förväntningar. Sammanfatt-
ningsvis talar detta för att äldreomsorgens arbetsgivare och företrädare för 
offentlig förvaltning bör ta ytterligare krafttag för att, förutom den 
summativa ansatsens måluppfyllelsebedömningar, också i större utsträck-
ning organisera för formativa och lärande utvärderingsansatser, som 
bättre fångar upp och stödjer de enskilda deltagarnas och arbetsgrupper-
nas viktiga överföringsprocess vid kompetensutvecklingsinsatser. 
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BILAGA 1. Lärandemål 
Lärandemål för respektive utbildningsblock som genomfördes inom ramen 
för Kompetensstegen i Eskilstuna kommun. 

 

  



  



 

BILAGA 2. Enkätens struktur  
Enkäternas övergripande struktur för utbildningsaktiviteterna innehöll 
totalt 47 påståenden, varav 9 bakgrundsfrågor. Nedan ges en förteckning 
över fördelningen av påståenden i utvärderingens enkät. 

 

  



  



 

BILAGA 3. Enkät- och intervjufrågor 
  Enkät- och intervjufrågor till personal, som tjänstgör på vård och om-
sorgsboende eller i hemtjänst. Följande påståenden ingick i utvärderings-
enkäterna: (exemplet är hämtat från utbildningen Omvårdnad och bemö-
tande av personer med demenssjukdom):  
 
Bakgrundsfrågor 

• Arbetar inom: Hemvård/Särskilt boende 
• Kön: (frivilligt att fylla i) 
• Arbetade år på aktuell arbetsplats: mindre än 30 år eller mer än 31 

år 
• Ålder: yngre än 30 år eller äldre än 31 år 
• Yrkeskategori: usk, vårdbiträde, ssk, paramedicin, enhetschef, bi-

ståndshandläggare 
• Arbetar: dag eller natt 
• Att gå utbildningen var för mig: frivilligt eller obligatoriskt 
• Jag gick utbildningen på: arbetsplatsen eller på Munktellare-

nan/annan plats 
• Jag gick utbildningen: 2006, 2007, 2008 samt vår eller hösttermin 

 
Påståenden: Förställning om kunskap och lärande 

• Jag tycker lärande handlar om att få mera kunskap om ett ämne. 
• För mig handlar kunskap och lärande om att komma ihåg nya sa-

ker som jag lär mig på en utbildning. 
• Kunskap och lärande handlar om att anpassa det jag har lärt mig 

till det jag redan kan. 
• För mig handlar kunskap och lärande om att förstå något på ett 

nytt sätt. 
• Jag tycker kunskap och lärande handlar om att kunna förändra 

mitt sätt att tänka om något. 
• Kunskap och lärande innebär att jag förändras och utvecklas som  

person. 

 
 



Påståenden: Måluppfyllelse 

• I sin helhet omfattade utbildningens innehåll det jag förväntade 
mig. 

• Jag fick fördjupade kunskaper om olika demenssjukdomar. 
• Jag fick kunskaper om vikten av att i arbetet utgå från de äldres 

behov. 
• Under utbildningen reflekterade jag över vad god omvårdnad och 

gott bemötande innebär. 
• Jag tycker jag fick kunskaper om hur man kan utveckla olika me-

toder i omvårdnadsarbetet. 
• Innehållet i utbildningen hade nära koppling till mitt arbete. 
• Mina tidigare erfarenheter och kunskaper togs tillvara i utbildning-

en. 

 
Påståenden: Instrumentellt lärande 

• På utbildningen fick jag lära mig hur jag ska göra i olika situation-
er i arbetet med omvårdnad och bemötande av personer med de-
menssjukdomar. 

• Efter utbildningen har jag löst problem på det sätt jag lärde mig att 
göra det. 

• På utbildningen reflekterade vi i grupper om hur vi ska göra i olika 
situationer i arbetet med personer med demenssjukdomar. 

• Under utbildningen har jag och min arbetsgrupp löst problem på 
det sätt som vi lärde oss. 

• På min arbetsplats uppmuntras jag av min chef att arbeta på såd-
ana sätt som jag lärde mig på utbildningen. 

• Efter utbildningen har vi på arbetsplatsen fortsatt lösa problem på 
det sätt vi lärde oss. 

 
Påståenden: Kommunikativt lärande 

• På utbildningen förstod jag nya saker genom att tänka på mina ti-
digare erfarenheter. 

• Efter utbildningen har jag fått mer förståelse för arbetets helhet 
med personer med demenssjukdomar. 

• På utbildningen fick jag mer förståelse för mitt arbete när jag med 
andra reflekterade över olika situationer som kan uppstå. 



 

• Min arbetsgrupp och jag har efter utbildningen mer gemensam för-
ståelse för vårt arbete och personer med demenssjukdomar. 

• Efter Kompetensstegen tycker jag att det på min arbetsplats finns 
mer förståelse för mig och arbetets helhet med personer med de-
menssjukdomar.  

• På min arbetsplats uppmuntras jag av min chef att försöka förstå 
nya situationer som kan uppstå på arbetet genom att tänka på 
mina tidigare erfarenheter 
 

Påstående: Emancipatoriskt och transformativt lärande 

• Jag upplever att min kompetens har utvecklats genom utbildning-
en. 

• Jag tycker utbildningen gav mig djupare förståelse för hur jag kan 
arbeta med personer med demenssjukdomar. 

• På utbildningen fick jag upp ögonen för arbetssituationer som jag 
inte tänkt på tidigare. 

• Efter utbildningen har jag börjat tänka i nya banor på hur jag kan 
utföra mitt arbete. 

• Efter utbildningen har jag reflekterat över hur jag ser på mitt ar-
bete, som jag tidigare tagit förgivet. 

• Jag tycker att jag har förändrats och utvecklats som person i och 
med att jag gick utbildningen.  

• I min arbetsgrupp började vi under utbildningens gång att reflek-
tera över hur vi arbetar med personer med demenssjukdomar. 

• Efter utbildningen har min arbetsgrupp utvecklat metoderna för 
arbetet med personer med demenssjukdomar. 

• På min arbetsplats fanns det efter utbildningen möjlighet att till-
sammans reflektera över det vi lärt oss. 

• Jag tycker att arbetet med personer med demenssjukdomar på min 
arbetsplats har utvecklats och förändrats efter utbildningen. 

• På min arbetsplats uppmuntras jag av min chef att tänka i nya ba-
nor och förändra mitt arbetssätt med personer med demenssjuk-
domar. 

 



• Jag har fortsatt arbeta precis som tidigare, trots att jag gick utbild-
ningen. 

• Det jag lärde mig på utbildningen har jag fortsatt att använda på 
jobbet. 

• Efter utbildningen har jag haft möjlighet att utveckla och använda 
olika arbetsmetoder för personer med demenssjukdomar. 

• Jag tycker att jag har använt mina kunskaper och erfarenheter mer 
efter utbildningen. 

• Min arbetsgrupp uppmuntrade mig att använda kunskapen jag fick 
på utbildningen.  

• Min arbetsgrupp var nyfiken på vad jag lärde mig på utbildningen. 
• Jag och min arbetsgrupp reflekterar då och då på hur vi kan ut-

veckla våra arbetsmetoder utifrån den kunskap som utbildningen 
gav. 

• Min arbetsgrupp och jag har jobbat vidare med att utveckla ar-
betsmetoderna efter utbildningen. 

• På min arbetsplats gavs jag möjlighet av min chef att berätta om 
vad jag lärde mig på utbildningen.  

• På min arbetsplats uppmuntras jag av min chef att använda kun-
skapen jag fick på utbildningen. 

• På min arbetsplats använder vi mer gemensamma arbetssätt, uti-
från det som utbildningen gav kunskap om. 

 
Intervjufrågor – vid gruppintervjuer bland personal 
 
Lärande 

• Ni har på olika sätt fått erfarenheter genom Kompetensstegen. På 
vilket sätt tycker ni att ni har/inte har utvecklats i er yrkesroll ge-
nom Kompetensstegen? 

• Förändrade kunskaper före och efter Kompetensstegen? 
 

Användning av kunskap på arbetet efter utbildningen 

• På vilka sätt kan eller har ni använt/inte använt era kunskaper i ar-
betet efter utbildningen?  

• Behov på arbetsplatsen för att personalen ska kunna använda ny 
kunskap efter en utbildning 

Påståenden: Användning av kunskaper i praktiken 



 

• Krav på medarbetaren, gruppen och chefen för att använda kun-
skap 

• Svårigheterna för att i sitt arbete inte kunna använda det man lärt 
sig på en utbildning  

 
Lärande organisation 
På vilket sätt har ni fått stöd/inte fått stöd från er chef efter att gått utbild-
ningen?  

• Uppmärksamhet från chefen att använda kunskaperna? 
• Alla medarbetare kan sällan gå en utbildning på en arbetsplats, hur 

känns det?  
• Påverkan på arbetet? 

 
Genomslag av kompetenshöjning på arbetsplatsen 

• Vad tror ni gör att det kan bli genomslag av fördjupande kunskap-
er i ett arbetslag?  

• Hindrar för genomslag i arbetslaget? 
• Förbättring för genomslag i arbetslaget?  

 
Nytta för de äldre 

• På vilket sätt tror ni Kompetensstegen har kommit till nytta för de 
äldre?  

• När blir utbildningsinsatser till nytta för de äldre?  
 
Framtidens behov av kunskaper och kompetens inom äldreomsorg 

• Ni har lång arbetslivserfarenhet… Kan ni beskriva vilken kompe-
tens hos er tror ni äldre känner är viktigast för att de ska känna 
meningsfullhet i sin vardag och att deras behov tillgodoses?  

• Kompetens om 10 år?  
• Råd till förvaltningsledningen och utbildningsledare som arbetar 

med kompetensfrågor till personal i äldreomsorg?  
 



Behov idag av kunskap/kompetens och hur de upplevs uppfyllas 

• Vad är det ni kan få hjälp med från personalen? 
• Vad skulle ni vilja ha hjälp med? Vad skulle personalen behöva 

kunna då? 
• Meningsfullhet i er vardag?  
• Känna trygghet?  
• Aktivt liv som ni önskar?  
• Har valmöjlighet i den hjälp ni kan få från personalen?  
• Känner integritet när ni får hjälp?  
• Vad är det absolut viktigaste ni känner att ni behöver få från er 

personal?  
• Tycker ni personalens kunskaper har förändrats sedan några år?  

 
Framtidens behov av kunskaper och kompetens inom äldreomsorg 

• Har ni några råd till oss som arbetar med kompetensfrågor för per-
sonal i äldreomsorg? 

 
 

 
Intervjufrågor - äldre 
 

• Kan ni berätta om hur en vanlig dag ser ut för er? 
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