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Abstract 

Learning organizations and organizational development are interesting subjects that does 

not examine municipal organizations and private organizations an equal amount. 

 Furthermore, there exists little research on the effects of competence development for 

individuals in a leadership role within organizations. Because of this, we wanted to 

examine the impact of competence development in business modeling and how it affected 

local government activities. 

 

Competence development is used by organizations to develop their business and achieve a 

greater competitive advantage, but does competence development for individuals in a 

leadership role lead to organizational development? This paper examines competence 

development in the form of a business modeling course via the Bitstreamproject and the 

effects that occur within three municipalities as a result of the competence development. By 

interviewing three participants and four coworkers within different municipalities and 

studied the data from the Bitstream project, we can not conclude that competence 

development within business modeling leads to organizational development, only that it 

exists a tendency for it. Furthermore we can not with accuracy determine the importance of 

the leadership role. Of the three municipal organizations that were included in the study all 

saw an effect because of the competence development, but not at a level that changed the 

entire business. Despite this when asked all municipalities wanted to continue to work with 

business modeling in the future. 
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1 Inledning 

På grund av att kompetensutveckling är eftertraktat inom organisationer, har även forskning 

kring kompetensutveckling blivit mer och mer efterfrågad. Forskning är inte bara efterfrågad 

av privata företag utan även av myndigheter och kommuner. Exempelvis utförde Svenska 

ESF-rådet1 ett program under åren 2000-2006 kallat växtkraft mål tre där 

kompetensutveckling för konkurrenskraft var huvudmålet. Programmet har skapat en uppsjö 

av följeforskning och intresset för forskningen har varit stort. 

Vi har följt en verksamhetsmodelleringskurs inom projektet Bitstream, och undersökt 

effekten av utbildningen via kursdeltagare och deras respektive organisation. 

Bitstreamprojektet har som mål att skapa en plattform för kompetensutveckling och 

erfarenhetsutbyte mellan kommuner i Sverige och Norge. I projektet finns även som delmål 

att genomföra forskning om metoder och verktyg för innovativ verksamhetsutveckling. 

Verksamhetsmodelleringskursen har fokuserat på användandet av 

verksamhetsmodellering för verksamhetsutveckling. Verksamhetsmodellering kan ses som 

ett ramverk för att analysera processer och visualisera dessa. Genom detta kan man 

diagnostisera processer, upptäcka möjliga problem och skapa en överblick av var åtgärder 

behöver genomföras i organisationen. 

Frågeställningen i studien är; leder verksamhetsmodellering till verksamhetsutveckling 

om man kompetensutvecklar individer i ledarskapsroller? Vidare fokuserar vi även på 

ledarskapsrollerna av kursdeltagarna och hur detta kan påverka verksamhetsutvecklingen. 

Det problemområde som undersöks i uppsatsen blir igenom denna frågeställning tudelat. 

Det första området undersöker effekterna av kompetensutveckling inom 

verksamhetsmodellering, det andra området undersöker ledarskapsrollens inverkan på 

effekterna. 

1.1 Bitstream 

Bitstream är ett internationellt samarbete mellan olika kommuner i Sverige och Norge. 

Utöver dessa kommuner är även en norsk myndighet med i projektet.  Av de kommuner som 

är med i projektet kommer två från Sverige, och en från Norge.  Av dessa kommuner är de 

svenska kommunerna överlägset störst till ytan medan den norska kommunen om något 

mindre till ytan har mycket högre befolkningsmängd och framförallt befolkningstäthet. Syftet 

med Bitstreamprojektet är att att skapa en transnationell plattform för kompetensutveckling 

och erfarenhetsutbyte inom området innovativ verksamhetsutveckling. Detta innebär även 

genomförandet av en kurs i Sverige och Norge med fokus på verksamhetsmodellering. Utöver 

detta existerar det ett delmål i form av att utforska och utvärdera användarcentrerade 

metoder och verktyg för innovativ verksamhetsutveckling anpassade till offentliga 

organisationer (Instutitionen för informatik, 2013). 

                                                             
1 Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och 
Europeiska integrationsfonden i Sverige. Genom fonderna finansieras projekt som arbetar med 
kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. 

 

http://www.esf.se/sv/vara-program/Socialfonden/Om-Socialfonden/
http://www.esf.se/sv/vara-program/Integrationsfonden/Om-Integrationsfonden/
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Det förväntade resultatet av Bitstreamprojektet summeras i tre punkter i dess 

projektansökan som vi har valt att summera på följande sätt (Instutition för informatik, 

2013); 

 En virtuell och fysisk transnationell plattform för kompetensutveckling som 

innefattar ett gränsöverskridande utbyte av erfarenheter, forskning och 

utvecklingsinsatser inom området innovativ verksamhetsutveckling. 

 Prototyper av metoder och verktyg som är anpassade till långsiktigt hållbar innovativ 

verksamhetsutveckling i offentlig sektor. 

 Ökad kompetens hos offentliga aktörer att genomföra innovativ 

verksamhetsutveckling och att agera som kompetenta kravställare. 

1.1.1 Verksamhetsmodelleringskursen 

Bitstreamprojektet består av delmål där ett av målen är att öka kompetensen hos offentliga 

aktörer. Detta har huvudsakligen skett genom en kurs inom verksamhetsmodellering. 

Kursen utfördes till stor del på distans, då kursdeltagare arbetade individuellt eller i mindre 

grupper. Arbetet de genomförde bestod av individuella cases utvalda av kursdeltagarna 

själva och baserades på de individuella ansvarsområdena deltagarna hade. Under kursens 

gång genomfördes ett flertal handledarmöten samt tillfällen för större samlingar i form av 

föreläsningar och presentationer. Denna form av formellt lärande har en viss nackdel i sig, 

något Tynjälä (2007) lyfter fram. Hon påpekar skillnaderna på hur lärande ser ut inom 

organisationer och lärande inom institut som universitet eller skolor. Hon beskriver 

skillnaden i lärandet på detta sätt; 

 

“After all, formal education is intended to produce general skills that can be applied 

and transferred to a variety of situations. However, in order to be a true expert in 

working life one has to develop situation-specific forms of competence, and this is 

possible only in authentic situations. On the other hand, situation-specific learning by 

itself may be very limiting. Something learnt in one situation is not easily transferred 

to another type of situation.” (Tynjälä, 2007, s. 133) 

 

Tynjälä lyfter fram svagheten med lärande inom institut, nämligen att det är svårt att 

överföra lärandet till specifika situtioner. Verksamhetsmodelleringskursen har försökt 

undvika detta problem genom att integrera kursen inom specifika situationer för varje 

deltagare. Genom deltagarnas case blir situationen inte längre generell utan blir mer 

situationsspecifik. 

2 Kompetensutveckling, verksamhetsutveckling och 
lärande organisationer 

Kompetensutveckling är ett begrepp som används för att beskriva den kunskapsutveckling 

individer inom en organisation genomgår under sin karriär. Begreppet har länge undersökts i 

både sin formella och informella form, och benämns internationellt under namnet workplace 

learning. Detta uttryck innehåller olika former av kompetensutveckling, men inom denna 

uppsats kommer uttrycket endast att användas för att beteckna formellt lärande. Detta på 
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grund av att vår undersökning studerar effekterna av en formell kurs som många av 

respondenterna har genomgått.  

Kompetensutveckling och kompetens är debatterade subjekt med varierande definitioner 

beroende på vem som frågas. För att förtydliga meningen av uttrycken kommer deras mening 

i relation till denna uppsats att definieras i det här kapitlet. Denna definition är nödvändig 

för att precisera vad vi menar med uttrycket kompetens och kompetensutveckling samt 

vidare förtydliga vad som kommit fram i vår undersökning. Vidare kommer vi även att 

definiera vad vi menar med ledarskapsroller, detta för att vi enas med Sohlberg(2011) av 

vikten att minimera missförstånd, och genom detta explicit förklara vad vi menar med 

subjekt som kan misstolkas. 

2.1 Definition av ledarskapsroller 

På grund av att vår studie undersöker kompetensutveckling inom verksamhetsmodellering 

för individer i ledarskapsroller vill vi definierna vad vi anser vara en ledarskapsroll. För att 

klaragöra vad ordet ledarskapsroller betyder i relation med den här uppsatsen använder vi 

oss av definitionen Peter Northouse (2010) skriver i sin bok Leadership; “Leadership is a 

process whereby an individual influences a group of individuals to achive a common goal.” 

(Northouse, 2010, s. 3) Northouse vidareutevecklar sedan sitt uttalande med att ledarskap 

ses som en process och inte ett attribut som en individ har, där ordet attribut betyder en 

konstant eller variabel som beskriver en egenskap hos en individ. När ledarskap definieras på 

detta sätt öppnas rollen för individer som inte har en officiell ledarskapsroll, då processen är 

ett utbyte mellan ledare och följare. Genom detta är ledarskapsrollen inte linjär, utan en 

interaktion. (Northouse, 2010) Även om Northouse öppnar upp ledarskapsrollen för 

individer utanför en officiell ledarskapsposition är det viktigt att vi understryker att vi endast 

kommer att studera individer inom en officiell ledarskapsroll. Detta är en avgränsning för att 

behålla fokus i vår studie.  

2.2 Kompetens och kompetensutveckling 

Uttrycket kompetens har ett flertal definitioner och har på grund av detta olika betydelser 

beroende på vem som frågas. Den definition som används i den här uppsatsen är att 

kompetens är ett attribut som existerar inom en person, snarare än att det är kraven på en 

specifik uppgift, eller interaktionen med en uppgift, som definierar kompetens. Kompetens 

per vår definition är inget individer föds med, utan den kan utvecklas under utbildning och 

genom livet. För att vidare specificera detta menas att kompetens är kunskap som en individ 

använder för att framgångsrikt slutföra en uppgift på ett önskvärt sätt (Ellström & Kock, 

2008). Med detta menas att kunskap inte i sig anses vara kompetens, utan kompetens är 

kunskap som kan används i praktiken. Kunskap kring verksamhetsmodellering är inte i sig 

själv kompetens, utan att det användandet av verksamhetsmodellering i praktiken som är 

kompetens.  

Den definition av kompetens som används i denna uppsats har på grund av detta olika 

attribut. Dessa attribut kan vara fysiska, kognitiva, sociala eller affektiva vilka alla kan ha 

olika effekter på en arbetsplats (Ellström & Kock, 2008). Med denna utgångspunkt är 

effekterna av kompetens inte bara direkt, utan kan vara indirekt som en högre social 
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kompetens, eller i form av bättre kommunikations- och samarbetsförmåga hos en individ 

som påverkar arbetsplatsen i någon form. Dessa attribut är per definition en del av 

kompetens och genom detta en del av kompetensutveckling. Dock är fysiska, sociala och 

affektiva delar av kompetens inte en del av de effekter som undersöks i denna uppsats. Detta 

på grund av att högre social kompetens inte är verksamhetsutvecklade till den grad som 

direkt kompetens i form av kunskap kring verksamhetsmodellering, vilket gör att det faller 

utanför studiens avgränsningar. 

Uttrycket kompetensutveckling kan vara en formell eller informell utveckling av attribut 

inom en individ. Kompetensutveckling i denna uppsats är fokuserad på formell utbildning 

och på grund av detta kommer uttrycket kompetensutveckling användas för att spegla 

formellt lärande och effekterna av det.  

Vidare existerar det två former av kompetens, formell kompetens och faktiskt kompetens. 

Dessa attribut definieras på följande sätt; 

 

“In addition, it is in many situations necessary to make the following distinctions (for an extended 

discussion, see Ellström, 1997). First, given the view that competence is an attribute of an 

individual, a distinction can be made between: (i) formal competence, measured, for example, in 

terms of the years of schooling completed or by the credentials received by an individual and (ii) 

actual competence, i.e. as defined above: the capacity of an individual to successfully handle a 

certain situation or to perform a certain task. Although actual competence differs, by definition, 

from formal competence and it is, indeed, often the case that one possesses formal competence 

without actual competence and vice versa, measures of formal competence are often used as an 

indicator of actual competence (Warhurst & Thompson, 2007).” ( Ellström & Kock, 2008, s. 6) 

 

Vår uppsats undersöker effekterna av en kurs i verksamhetsmodellering, och ser därför på 

den faktiska kompetensen som uppkommer efter kompetensutveckling. Detta i form av att 

undersöka de direkta effekterna av verksamhetsmodelleringskursen har på organisationen. 

2.3 Workplace learning 

Uttrycket workplace learning omfattar som tidigare nämnt både informellt lärande och 

formellt lärande samt en tredje typ av lärande, icke formellt lärande. För att förtydliga 

distinktionerna mellan dessa uttryck definierar vi dem enligt Misko (2008) på följande sätt; 

 Formellt lärande har alltid ett mål eller syfte. Det handlar även om lärande inom 

kurser eller program som har en nationell eller internationellt accepterad status som 

en lärande kurs. Ett exempel på detta kan vara en universitetskurs, en kurs som 

belönar deltagare med ett certifikat, eller en kurs som tidigare nämnd 

verksamhetsmodellering i Bitstreamprojeket. Formellt lärande har alltid en officiell 

status tillsammans med lärandet. 

 Informellt lärande sker varje dag utanför officiella lärandestrukturer. Informellt 

lärande är lärande som sker inofficiellt, till exempel genom att se hur andra utför sitt 

arbete och genom det förbättra sitt eget arbete. Det typiska informella lärande sker 

utanför specificerade ramar som kurser eller program som avslutas med certifikat. 
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Det är istället lärande som plockar information från det dagliga livet, utan strukturen 

av en kurs eller program som existerar för lärandets skull. 

Utöver detta existerar det en tredje form av lärande, icke formellt lärande. Denna form av 

lärande är utbildningar som inte är nationellt erkänd men som ändå har en struktur vilket 

gör att de inte passar in inom informellt lärande (Misko, 2008). Ett bra exempel på en icke 

formell situation skulle vara de två veckor av introduktion som många företag har för 

nyanställda. Dessa två veckor är planerade och strukturerade att lära ut, vilket gör att de inte 

passar in i uttrycket informellt lärande.  Strukturen betyder att det heller inte passar in i 

formellt lärande, då den saknar den officiella status som kännetecknar formellt lärande. 

Detta gör att dessa två veckor, och liknande situationer, får en egen kategori under icke 

formellt lärande.  

Chen och Bryer (2012) skriver att formellt lärande endast tar upp en liten del av det totala 

lärandet, och att dess roll är betydligt mindre i högre åldrar. De understryker vikten av 

informellt lärande och dess accelererande roll i lärandet hos individer. Detta stöds av Miskos 

(2008) undersökning av den australienska arbetsmarknaden då hans resultat kring lärande 

stödjer Bryer och Chen tankar. Denna undersökning visar inte bara starka tendenser mot 

informellt lärande som majoriteten av lärande, utan den visar även att kompetensutveckling 

inte är tillgängligt för alla. Trots skillnaden mellan mängden lärande inom formellt och 

informellt lärande insisterar arbetsgivare på att fortsätta med formell utbildning, trots att 

majoriteten av lärandet sker informellt.  

2.4 Verksamhetsutveckling och lärande organisationer 

Innebörden av lärande organisationer sammanfaller till en viss del med 

verksamhetsutveckling, men innebörden skiljer sig åt på vissa punkter. Motiveringen till 

varför vi separerar uttrycken baseras på att lärande organisationer är något omstridd och 

därför kan kräva en egen definition. Det finns många beskrivningar och definitioner av vad 

en lärande organisation är. Larsen och Sennemark (2007) skriver i sin rapport att Granberg 

och Ohlsson definierar en lärande organisation som en organisation som skapar goda 

förutsättningar för medarbetares lärande och tar tillvara på lärandet. Fortsatt menar de att 

lärande organisationer utnyttjar lärande för att sträva att påverka och anpassa sig till 

omvärlden. Det är Granberg och Ohlssons definition av lärande organisationer som åsyftas 

när uttrycket används inom denna uppsats. Organisationerna har inte kunskap inom 

väggarna, utan använder sig av individers lärande inom organisationen för att utveckla 

verksamheten och anpassa sig till omvärlden på ett sätt som gynnar organisationen i sin 

helhet. Uttrycket lärande organisationer kan därför anses vara missvisande, då det inte är 

organisationen som struktur som lär sig, utan individerna inom den. Trots detta är det inte 

individen som står i centrum av uttrycket, utan hur organisationen behandlar och tar tillvara 

på individens lärande. Lärande organisationer blir därför ett uttryck för hur organisationer 

tar tillvara på lärande för att gynna sin egen verksamhet. En lärande organisation utnyttjar 

lärandet som en resurs för att utveckla sin verksamhet, vilket är anledningen till att det delvis 

sammanfaller med uttrycket verksamhetsutveckling. 

Precis som uttrycket lärande organisationer tar verksamhetsutveckling tillvara på lärandet 

hos individer inom en organisation och hur de utvecklas för att organisationen ska behålla 
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sin konkurrenskraft. Denna utveckling är en del i organisationens önskan att utvecklas, något 

Senge (1990) kallar för “kreativ spänning”. Denna spänning kommer från organisationens 

önskade fas samt deras egentliga fas. Existerar det inte en skillnad mellan dessa faser menar 

Senge att organisationen inte kommer att utvecklas. För att vidare förtydliga detta menas att 

organisationen måste eftersträva förändring för att det ska ske en förändring. Denna 

förändring i faser kommer genom att organisationen tar tillvara på den individuella 

utvecklingen för att förändra organisationen. Senge menar här att det inte bara räcker att en 

individ genomgår kompetensutveckling för att åstadkomma en förändring inom 

organisationen, utan som tidigare nämnts inom lärande organisationer måste lärandet tas 

tillvara för att verksamhetsutveckling ska hända. Det är även viktigt att påpeka att även om 

organisationen uppvisar en skillnad mellan deras egentliga fas och önskade, får skillnaden 

inte vara för stor. Uppvisas en skillnad mellan faser som är för stor leder det istället till 

frustration och uppgivenhet (Larsen & Sennermark, 2007). 

Senges synpunkt på lärande organisationer och individuell påverkan inom en organisation 

anser vi är relevanta för denna uppsats, men på grund av ledarskapsrollens påverkan inom 

en organisation anser vi att den individuella kompetensutvecklingen kan ha en större 

påverkan än Senge ger den. Ledarskapsrollen fyller ett utrymme inom en organisation som 

tillåter ledare att göra förändringar, skapa kreativ spänning och samtidigt påverka ett visst 

fält inom organisationen. Individens motivation till kompetensutveckling har en stor roll i 

hur det påverkar organisationen och genom det verksamhetsutveckling. (Larsen & 

Sennemark, 2007) Vidare skriver Larsen och Sennemark;  

 

“För att det individuella lärandet ska tas tillvara i verksamheten krävs organisatoriska strukturer 

som stödjer en sådan process. Exempel på sådana stödjande strukturer är arbetsplatsträffar där 

erfarenheter utbyts eller olika slags nätverk i vilka deltagarna kan dela med sig av sina kunskaper.” 

(Larsen & Sennemark, 2007, s. 50) 

 

Återigen understryks hur central roll organisationen har inom verksamhetsutveckling och 

att det individuella lärandet inte kan överkomma en organisation som inte vill förändras. En 

viktig distinktion är att Senge samt Larsen och Sennemark aldrig diskuterar 

kompetensutveckling ur ett ledarskapspositions perspektiv. Perspektivet är däremot en 

faktor inom denna studie. Ledarskapspositionen anser vi har större möjligheter att påverka 

organisationen än individer som inte innehar en ledarskapspositon och på grund av detta 

menar vi att kompetensutecklingen av ledarskapspositioner kan påverka organisationens 

utveckling i högre grad. 

3 Studiens mål och genomförande 

Studien började utan en bestämd teori som grund för vårt arbete. Detta var istället något vi 

bestämde under studiens gång då vi undersökte möjligheterna att använda olika teorier och 

metoder. Genomförandet av studien överensstämde med grounded theory (Bryman, 2008). 

Även om vi inte medvetet följde den i inledningen av studien, sammanföll vårt utförande 

med teorin att vi vid ett senare tillfälle valde att använda oss av verktyg som är vanligt 
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framkommande inom den. Genom denna teori valde vi att arbeta med relaterad forskning 

senare, för att initialt endast använda oss av vår egen data. Vi utvecklar detta vidare i 

avsnittet analysmetodik. 

Studien baseras till stor del på information från semistrukturerade intervjuer samt data 

tagen från verksamhetsmodelleringskursens hemsida. Den data vi har använt oss från 

verksamhetsmodelleringskursens hemsida var intervjuer utförda av kursens handledare, 

som tillät oss att bättre forma våra egna intervjuer, samt presentationer som gav oss 

perspektiv på organisationen som vi inte kunde intervjua. Av de bitstream intervjuer som 

fanns tillgängliga för oss använde vi dem för att forma våra egna intervjuer och vilka frågor vi 

ville undersöka i mer detalj.  

Intervjuer är grunden till studien och har utförts med respondenter inom eller med 

anknytning till Bitstreamprojektet och dess verksamhetsmodelleringskurs. Kursdeltagarna 

har alla speciella positioner i sina respektive organisationer, en ledarskapsroll som tillåter 

dem att göra förändringar inom sitt område.  

För att skapa en djupare förståelse för vilka effekter kompetensutveckling har på 

organisationer, och hur vi identifierar dessa, inleds kapitlet med med en definition av 

effekter. Efter detta kommer den metod vi använt oss av i vår undersökning beskrivas för att 

sedan avsluta kapitlet med de etiska krav vi anser vi har följt under uppsatsens gång. 

3.1 Effekter 

Detta avsnitt tar upp definitioner av effekter vi studerat och vilken av dessa vi har valt att 

fokusera på under studien. Avsnittet tar även upp den kritik som finns angående 

definitionerna och hur vi har valt att hantera dem. Kock (2010) formulerade en definition av 

fyra effektnivåer av kompetensutveckling: 

 Deltagares attityd till och värdering av t.ex. en utbildning och dess resultat 

 Effekter på individnivå i form av förvärvade kunskaper eller färdigheter men även 

t.ex. i form av förändrade attityder (ex. inställning till ny teknik) 

 Effekter i form av att individen blir bättre på att utföra vissa arbetsuppgifter 

 Effekter i form av förbättrande prestationer på verksamhetsnivå t.ex. ett arbetslags 

prestationer eller prestationer på organisationsnivå. 

Effekter kan ses på flera olika sätt; exempelvis förändring hos en individ eller inom en 

organisation (dessa är i många fall beroende av varandra). Däremot leder inte alltid positiva 

effekter för individen till detsamma för organisationen. Anledningar till detta kan skilja, men 

Kock (2010) menar att då individers nya kunskap inte stämmer in i organisationen, leder 

detta att förändringar på en organisitionell nivå krävs innan individuell utveckling blir synlig 

i arbetet. Effekter på individ nivå är alltså synliga tidigare samt enklare att se, däremot är det 

i vissa fall svårt att se den individuella utvecklingen utan förändringar inom organisationen.  

Vår studie har en fokus på den fjärde punkten i listan ovan och hur den effekten 

presenterar sig inom organisationer. Detta kommer innebära att vi är indirekt intresserade 

av individer och vad som gör det möjligt för deras kunskap att bli användbar inom 

organisationen.  

Frågan finns fortfarande om kompetensutveckling verkligen leder till de resultat som 

diskuteras. Resultatet av att effekter ofta är svåra att tolka och se resultat av gör det svårt att 
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motivera användandet av kompetensutveckling i försök till att utveckla organisationer eller 

individer. Forskningen är dock överlag enhällig när den det kommer till att 

kompetensutveckling har en positiv inverkan. Studier som Kocks (2010) är exempel där flera 

företag studerats och effekterna samt attityden har visat sig vara positiva.  

3.2 Uppsatsens avgränsningar 

Området kompetensutveckling är stort, vilket betydde att vi blev tvungna att avgränsa oss för 

att kunna genomföra studien. Vi valde att fokusera vår studie på formell 

kompetensutveckling, detta på grund av att det är svårt att undersöka effekterna av informell 

kompetensutveckling utan att påverka resultatet av studien. En annan avgränsning inom 

studien är inom området effekter, där vi har valt att avgränsa oss till Kocks (2010) fjärde 

effekt. Detta på grund av att vi undersöker effekter på organisationer, och inte på individer.  

Slutligen har vi valt bort myndigheten medverkandes i verksamhetsmodelleringskursen. 

Myndigheten avgränsades tidigt i vår studie eftersom den inte är en kommun och skiljer sig 

strukturellt från andra deltagande organisationer. Vidare var den information vi kunde få tag 

på via kurssidan och Bitstream otillräcklig för att vi skulle kunna studera organisationen. Om 

vi valt att inkludera myndigheten, trots att deras organisation skilde sig från resterande 

medverkande, skulle informationen från dem ändå varit otillräcklig för något annat än 

spekulationer.  

3.2.1 Intervjuurval 

Vi valde att intervjua kursdeltagare och medarbetare från de svenska kommunerna, då den 

norska sidan av verksamhetsmodelleringskursen hade en låg svarsfrekvens när vi kontaktade 

dem. På grund av detta gjorde vi ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2008) i form av att endast 

intervju den svenska sidan av verksamhetsmodelleringskursen. Det här urvalet gav oss en 

djupare inblick i den svenska sidan av kompetensutveckling, då fördelningen av 

respondenterna var större mellan kursdeltagare och medarbetare. Detta gav oss en sämre 

inblick i den norska, då vi inte utförde intervjuer där. 

Frågeställningen och fokusen för vår studie gjorde det nödvändigt att intervjua 

respondenter som inte deltagit i verksamhetsmodelleringskursen för att få en bättre insyn i 

kursdeltagarnas effekt på organisationen. Dessa respondenter var medarbetare 

till kursdeltagarna och genom intervjuerna gav de oss en annan synvinkel på effekten av 

kompetensutvecklingen. Av de medarbetare vi tillfrågade fick vi positiva svar och respons 

från alla, vilket var en stor skillnad från kursdeltagarna där vi hade tre respondenter som 

medverkade i en längre intervju. 

Under initiala intervjuerna deltog tre kursdeltagare, och via dem undersökte vi 

möjligheten att intervjua medarbetare med insikt i deras arbete. Vi ville få en chans att 

jämföra svar och genom det se respondenternas olika syn på samma organisation och 

effekten av kompetensutvecklingen. Det urval av medarbetare som presenterades för oss var 

genom de kontaktuppgifter vi bad om efter den initiala intervjun. Vi kontaktade samtliga 

medarbetare för att ge oss ett bredare spektrum, vilket vi anser förbättrade vår studie. Av de 

vi kontaktade var samtliga intresserade av att delta i studien. Vidare valde vi att inte 

intervjua medarbetare till norska kursdeltagare, då vi som tidigare nämnt i avgränsningen 

valde att inte resa till den kommunen för att utföra intervjuer.
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3.3 Intervjuer 

Urvalet av respondenter gav oss möjligheten att studera kompetensutveckling i 

ledarskapspositioner med skilda bakgrunder och förutsättningar, samt få en kompletterande 

syn på effekten på organisationen genom medarbetare.  

Vi vill lyfta fram att även om vi är tre som är aktiva inom studien, valde vi att endast vara 

max två personer vid varje intervju. Detta för att tre personer som sitter och lyssnar kan 

kännas överväldigande för respondenten. Vi valde även att vara två istället för en på de 

intervjuer där det var möjligt, då vi ansåg att detta gav oss bättre möjlighet att styra över 

intervjuerna. Utöver detta ansåg vi att två personer enklare skulle kunna följa upp med 

frågor till respondenten. Två av intervjuerna i omgång två var dessutom dubbelbokade, fast 

inom olika kommuner i Sverige. Detta var vi förberedda på och det löstes genom att att en av 

oss genomförde intervjun ensam.  

Av de intervjuer vi genomförde fick vi sju respondenter, men använder endast sex i vår 

studie. 

Från organisation 1 intervjuades två kursdeltagare, respondent 1 samt respondent 2. Utöver 

detta intervjuades en medarbetare till dessa kursdeltagare, denna person går under 

respondent 4. Inom organisation 2 intervjuade vi istället fler medarbetare än kursdeltagare. 

Detta betyder att endast en kursdeltagare, respondent 3 intervjuades. För att kompensera 

mot detta intervjuades tre medarbetare till kursdeltagaren, dock användes endast två av 

intervjuerna i studien, respondent 5 samt 6. Den tredje intervjun med medarbetaren bortföll, 

då dennes tid med organisationen inte var tillräcklig för att ge denne insyn utanför dennes 

eget arbete. 

Vi genomförde intervjuerna i två omgångar. Den första omgången av intervjuer innehöll 

endast kursdeltagare och var på distans. Första omgången av intervjuer fokuserade på 

bakgrunden kursdeltagarna hade inom kompetensutveckling samt deras attityd mot denna 

aktivitet. Frågorna under intervjun utformades därför med målet att skapa en grundläggande 

bild över respondentens syn på sin egen kompetensutveckling och dennes bakgrund inom 

området. Detta för att skapa en grund, för att under nästa intervju gå djupare in på 

kompetensutveckling och dess effekt på organisationen. Vi använde även första tillfället till 

att introducera oss samt syftet med vår uppsats. Tidigare nämndes det att vi bad dessa 

respondenter ge oss kontaktuppgifter till medarbetare som vi skulle kunna intervjua. Detta 

på grund av att vi ansåg detta skulle ge oss en bättre chans att få en intervju än om vi endast 

försökte etablera kontakt själva. 

För att etablera den första intervjun kontaktades samtliga kursdeltagare inom Bitstreams 

verksamhetsmodelleringskurs via mail för en distansintervju. Respondenterna fick välja 

mellan telefon, Adobe Connect eller Skype för att genomföra intervjun. Genom att låta 

respondenterna själva välja plattform kunde de använda sig av en plattform de kände sig 

bekväm med, vilket vi hoppades skulle öka antalet medverkande. Vi valde att inkludera 

Adobe Connect för att många kursdeltagare hade tidigare erfarenhet med plattformen på 

grund av deras arbete inom verksamhetsmodelleringskursen.  
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Den andra omgången innehöll både kursdeltagare samt medarbetare och skedde 

mestadels ansikte mot ansikte. På grund av att vissa kursdeltagare och medarbetare inte 

kunde närvara fysiskt skedde vissa av intervjuerna i den andra omgången via distans med 

samma frågeställningar och längd på intervjun som de intervjuer vi genomförde på plats. 

Andra omgången av intervjuer fokuserade på effekterna av verksamhetsmodellering för både 

den enskilda individen och dennes organisation.  

Utförandet av de längre intervjuerna i den andra omgången påminde till stor del om den 

första omgången av intervjuer. Intervjuerna följde en semistrukturerad intervjuguide som 

utformats för att skapa så öppen dialog som möjligt genom att låta respondenterna prata fritt 

kring frågorna. Detta gjorde att vissa av frågorna besvarades automatiskt allt eftersom att 

intervjun fortgick, vilket resulterade att intervjuerna innehöll vissa upprepningar.  

Vi valde att ha en skillnad vid val av frågor till kursdeltagare och medarbetare. Frågorna 

till de förstnämnda tenderade att kretsa kring deras egen uppfattning av vad deras utbildning 

fått för effekt på organisationen medan frågorna till medarbetare fokuserade mer på 

kursdeltagarens effekt på organisationen samt hur deras nyvunna kunskap kan komma att 

implementeras. Denna skillnad ansåg vi ge oss ett bredare spektrum i vår studie, och fler 

perspektiv att arbeta med.  

Gemensamt för samtliga intervjuer i både omgång ett och två är att de var 

semistrukturerade. Detta innebär att före intervjun förbereddes en intervjuguide med frågor 

som skulle leda in respondenten på ett ämne men inte tvinga fram svar från dem. Frågornas 

följd var inte viktig för intervjun, utan det viktigaste var att respondenten kände sig bekväm 

och kunde prata fritt. Vi lade stor vikt vid att respondenten skulle vara bekväm och inte 

känna sig tvingad att svara på ett specifikt sätt. För att säkerhetsställa kvalitén på 

intervjuguiden valde vi att följa några av de råd Bryman (2008) ger angående intervjuer. 

Dessa råd är att organisera de olika frågorna så att teman de följer knyts samman samt ställa 

intervjufrågor som ger svar på de frågeställningar som är relaterade till undersökningen utan 

att vara ledande. Dessa råd hjälpte oss att skapa en relevant intervju utan att för den delen 

vara influerad på ett sätt som skulle påverka undersökningen.  

Under arbetet har vi även använt oss av intervjuer gjorda av de kursansvariga i 

Bitstreamprojeketet. Då ingen av oss som skriver studien var närvarade på dessa intervjuer 

sågs de mer som en kompletterande källa, inte bara för att intervjuerna inte till fullo hade 

samma fokus som uppsatsen utan för att mycket som diskuterades var irrelevant eller skulle 

behöva utvecklas. Detta gjorde att vi enbart transkriberade de frågor som passade in i vår 

studie från dessa intervjuer. Dessa transkriberingar använde vi som tidigare nämnt för att 

utforma våra egna intervjuer. Utöver dessa intervjuer fick vi även tillgång till presentationer 

som kursdeltagare hade utfört under avslutningen av verksamhetsmodelleringskursen. 

Materialet från Bitstreamprojektet kommer hädanefter refereras med namnet Bitstream 

intervjuer eller Bitstream presentationer. 
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3.4 Kursplattformen och Bitstreamprojektet  

Studien bygger inte bara på information vi själva har införskaffat, utan vi har även haft 

tillgång till kursplattformen för verksamhetsmodelleringskursen där olika typer av material 

från både kursansvariga och kursdeltagare har lagts upp. Utöver detta har vi haft tillgång till 

intervjuerna utförda av institutionen för Informatik på Umeå universitet. Kursplattformen 

och forskningen har inneburit stora mängder data för oss att studera. Presentationerna och 

de intervjuer vi har valt ut är det vi har ansett ha störst betydelse av för våra frågeställningar. 

Under kursens gång har kursdeltagarna fått presentera sig själv med kortare ljudfiler samt 

utföra en längre presentation av hur deras case-examination har fungerat. Under den 

slutgiltiga presentationen tog även kursdeltagarna upp tankar kring kursen, vilket innehöll 

mycket material med anknytning till vår frågeställning. Dessa visade vi extra intresse kring 

eftersom att de innehöll information om norrmännen och utan denna information kunde vi 

inte analysera organisation 3. 

Från organisationerna i Sverige och Norge hade vi tillgång till sju stycken presentationer, 

där en presentation var från den myndighet vi uteslöt från vår studie. På grund av detta 

använde vi oss av sex av de sju tillgängliga presentationerna. 

3.5 Etiska ståndpunkter 

Under studiens gång har vi behövt ta ställning till de etiska krav som ställs på oss som 

forskare. Även om vår studie inte behandlar ämnen generellt kopplade till svåra etiska 

dilemman behövde vi försäkra våra respondenter om ett visst integrationsskydd. För att 

kunna uppfylla detta har vi följt fyra, enligt Vetenskapsrådet (2002) grundläggande krav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Intervjuerna började med att vi informerade respondenterna om när frågorna kommer 

ställas och inspelningen starta. Innan inspelningen startar ger vi respondenterna en inblick i 

vår studie och varför vi är intresserade av deras medverkan. Slutligen meddelas 

respondenterna om att vi kommer hålla deras identitet så konfidentiell vi kan under vår 

slutgiltiga rapport. 

Efter att intervjuerna hade transkriberats valde vi att gå igenom dessa och undersöka om 

svaren möjliggjorde en identifikation av respondenterna. När det var möjligt censurerade vi 

information på ett sätt som fortfarande tillät förståelse för sammanhanget, men som 

skyddande respondenternas identitet. Utöver intervjuerna har vi även censurerat 

organisationernas namn eftersom att detta skulle omöjliggöra identifikation. Resultatet är att 

vi har döpt de olika organisationerna till organisation 1, 2 och 3.  

På grund av att en respondent uttryckte obehag av att bli intervjuad valde vi att förenkla 

processen för alla respondenter genom att inte filma. Detta på grund av att vi ansåg det vara 

fel att skapa obehag, även om det endast var en respondent som uttryckt denna åsikt. Det är 

möjligt att denna försiktighetsåtgärd inte var nödvändig ur ett etiskt perspektiv, men vi 

ansåg att det var en faktor.  
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3.6 Analys metodik 

Tidigare nämnt på sida sex har vi sett grounded theory som en utgångspunkt för insamlingen 

och utformningen av intervjuerna, samt analysen av dessa har påverkats av grounded theory. 

Utöver användningen av Bryman (2008) och hans tolkning av Strauss synsätt på metoden 

har andra metoder använts, dessa utvecklas under avsnittet. Resultatet har blivit att vi 

kontinuerligt omarbetat frågeställningar och insamlat data för att sedan studera 

diskrepanser mellan de olika organisationerna samt anställda inom dessa. Att arbeta 

parallellt med datainsamling och analys tillät oss att spara tid och utveckla de frågor som vi 

ställde under våra intervjuer. Detta betyder att vi kodade den data vi mottagit och utförde 

vad som beskrivs av Fejes (2009) som en konstant jämförande analys. Detta resulterade i att 

vi mellan de olika intervjuerna kunde anpassa våra frågor och göra dem mer relevanta för 

undersökningen. Exempel på detta var då vi fick reda på att organisation 2 redan hade 

använt sig av verksamhetsmodellering under ett möte inom sin organisation, vilket 

resulterade i en tydligare målbild för organisationen.  

Under analysen av intervjuerna fokuserade vi på effekter synliga för respondenterna, samt 

diskrepanser mellan de olika respondenterna och deras arbetsplatser. Studien innehåller 

som tidigare nämnt respondenter från tre olika arbetsplatser med skillnader i storlek, 

ledning och arbetsgrupper. Skillnaderna i hur de börjat använda sig av 

verksamhetsmodellering krävde frågeställningar och analys av kringliggande faktorer, 

exempelvis formulerades frågor med tanken att få en klar blick över respondenternas 

attityder och inte bara effekter de kunnat observera. Att analysera attityder och utforma 

frågor utan tolknings fel från respondenten eller intervjuarens sida kan vara komplicerat om 

man inte hittar gemensamma nämnare bland intervjuerna. Detta var en av de faktorer som 

övertygade oss att använda oss av kodning, för att kategorisera den data som vi hade. Detta 

gjordes dessutom för att intervjuerna skulle analyseras på ett liknande sätt och inte innehålla 

personliga tolkningar. Kodningen blev genom detta vårt sätt att bryta ner den data vi 

insamlat och strukturera den på ett sådant sätt att den var lättförståelig och lättarbetad. 

För att försäkra oss att attityder och frågeställningar från intervjuaren inte följde med 

materialet valde vi att separera intervjuare och transkriberare. Vi gjorde detta genom att 

behålla en balans mellan sensitiv närhet och analytisk distans (Fejes, 2009). Denna metodik 

kan kritiseras då många anser att intervjuaren själv ska transkribera snabbt efter sin 

intervju, men det tillvägagångssättet passade inte vår grupp då vi ville att transkriberingarna 

skulle vara analytiskt neutrala. Intervjuaren kunde vid ett senare tillfälle argumentera för de 

nyanser denne hade plockat upp under intervjun men det var av vikt för oss att dessa 

nyanser inte kom med i transkriberingen då de kunde ha varit misstolkningar. Detta på 

grund av att vi är medvetna om svårigheterna att inte lägga sina egna ideal och åsikter i både 

frågeställningar och toner under en intervju.  

Under alla intervjuer har vi även haft i åtanke att de respondenter vi intervjuar inte kan 

representera resten av organisationen. Detta betyder att de svar vi har fått från intervjuerna 

inte behöver stämma för hela organisationerna, utan endast ger oss en inblick i delar av 

organisationerna som kan uppvisa effekter efter verksamhetsmodelleringskursen. 
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3.7 Metodkritik 

Denna studie bygger på information från flera olika källor och har genom det behandlat 

mycket data. Vi är även medvetna om att på grund av den låga svarsfrekvens bland 

kursdeltagarna saknar vi ett bredare perspektiv som hade gett oss en djupare insyn i effekten 

av kompetensutveckling. Detta anser vi inte vara ett lika stort problem på grund 

av användandet av kurssidan för verksamhetsmodelleringskursen, och de presentationer vi 

studerat där. På grund av det låga antalet kursdeltagare i våra studier kan det argumenteras 

att vi borde intervjuat respondenter från organisation 3, men det är viktigt att understryka att 

endast en kursdeltagare svarade när vi försökte kontakta dem. Resultatet av detta betydde att 

vi avgränsade oss till den data som vi mottagit från kurssidan gällande den organisationen. 

Detta betyder att vi endast genomförde intervjuer i Sverige även om vi hade en möjlig 

respondent i Norge. Vi ansåg att en resa dit inte skulle vara produktiv, samt att den inte 

skulle gett oss tillräcklig insyn i hur organisationen påverkats av 

verksamhetsmodelleringskursen. Vidare vill vi lyfta fram att under den andra omgången av 

intervjuer var det flera av kursdeltagarna som på grund av tidsbrist inte kunde genomföra 

intervjuerna, dessa intervjuer genomfördes senare på distans. Denna skillnad är inte något vi 

anser har påverkat resultatet av vår studie, men är en skillnad i genomförandet av 

intervjuerna som vi är medvetna om och som kan kritiseras. 

Studien har även påverkats av att den genomfördes parallellt med 

verksamhetsmodelleringskursens avslut, då det hade varit bättre att göra den vid ett senare 

tillfälle. Verksamhetsutveckling har varit synligt under kursen genomförande, men 

möjligheten att alla effekter är synliga redan nu är liten. Hade kursen utförts vid ett tidigare 

tillfälle hade mer tid förflutit, och möjligheten att se indirekta samt direkta effekter varit 

större. Detta har även uppmärksammats av respondenter som ansåg det vara för tidigt för att 

kunna yttra sig om indirekta effekter och förväntade sig fler effekter i framtiden. Eftersom vi 

inte hade möjligheten att utföra den vid ett senare tillfälle, på grund av den deadline vi har 

haft för studien, kommer delar av de resultat vi fått vara spekulativa utifrån de intervjuer vi 

utfört.  

En central del av studien har varit ledarskapsrollen, men vi har saknat en kontrollgrupp 

för denna faktor. Det går inte att undersöka påverkan ledarskapsrollen har på en 

organisation utan att ha en sådan kontrollgrupp, vilket gör att resultatet för denna faktor 

som vi var intresserad för endast kan ses som spekulation. Den information som vi har 

mottagit angående denna faktor av vår studie har kommit från respondenter och de 

intervjuer vi utfört. Genom att tolka dessa har vi försökt att förstå vikten av ledarskapsrollen, 

men detta genomförande är mer spekulativt och mindre tillförlitligt än att ha en 

kontrollgrupp. 

4 Kompetensutveckling till verksamhetsutveckling - 
Faktorer och perspektiv 

Det här kapitlet redovisar vad som har framkommit under vår studie och lyfter fram de 

effekter som framkommit inom respektive organisation. Som nämnts under metoddelen av 

uppsatsen har vi utfört intervjuer inom organisation 1 samt två med både kursdeltagare och 
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medarbetare, medan organisation 3 endast har analyserats genom den presentation de gav 

under avslutandet av verksamhetsmodelleringskursen. På grund av att vi inte intervjuat 

organisation 3och endast använder oss av presentationer för att studera den har inga 

medarbetare till kursdeltagare ur den organisationen intervjuats. Vidare kommer resultaten 

för varje organisation att presenteras enskilt, för att sedan summeras i ett gemensamt avsnitt. 

Vi har utöver detta valt att skilja mellan deltagarnas och medarbetarnas perspektiv. Detta för 

att belysa de skillnader som kan existera av upplevda effekter som medverkan i 

verksamhetsmodelleringskursen kan ha på organisationen. 

4.1 Bakomliggande faktorer till verksamhetsförändring 

I detta avsnitt diskuteras bakomliggande faktorer som framkommit under vår studie och som 

kan påverkat de olika svaren av kursdeltagare och medarbetare i de olika organisationerna. 

Personliga attityder, organisationers inställning gentemot kompetens samt tidigare 

erfarenheter av kompetensutveckling lyfts fram för att diskutera hur dessa kan ha påverkat 

resultatet på studien samt hur de kan påverka verksamhetsförändring. 

4.1.1 Ledarskapsroller 

En viktig del av vår studie är den centrala roll ledarskapsroller hade för vår studie. Vi valde 

att undersöka den inverkan kompetensutveckling i verksamhetsmodellering hade på 

organisationer, genom individer i en ledarskapsroll. Av de kursdeltagare vi har intervjuat har 

samtliga haft en framträdande roll inom sin organisation. I denna roll kan vi se hur 

kursdeltagarna har infört förändringar inom sitt ansvarsområde samt infört målhierakier till 

sin organisation och arbetat för att införa fler verksamhetsmodelleringskurser.  

Vi hypotiserar att ledarskapsroller inneburit att kursdeltagarna sitter i en maktposition 

som tillåter dem att införa, eller presentera, de förändringar som de ansåg vara nödvändiga 

för organisationen. Ett exempel på vikten av ledarskapsroller ser vi inom organisation 1, med 

respondent 2. Denne utförde förändringar inom sitt område som en individ 

utan ledarskapsroll inte skulle kunnat genomföra. Även inom organisation 2 kan vi se hur 

ledarskapsrollen har tagit en plats, detta i form av att ha tillgång att påverka vad som 

presenteras för kommunfullmäktige. Trots dessa förändringar kan vi inte med säkerhet peka 

att ledarskapsrollen har en central plats i verksamhetsutveckling, men det är möjligt att den 

är av vikt. Detta understryks i organisation 3, med kurser som riktar in sig gentemot 

individer i ledarskapsroller, för att sedan låta förändringen gå igenom organisationen via 

dem. Även om detta inte direkt uttrycks av organisation 3 anser vi att deras prioritering av 

ledare antyder en attityd att kompetensutveckling i ledarskapsroller har en större påverkan 

inom organisationen än de som inte har en sådan roll. 

4.1.2 Tidigare kompetensutveckling och kompetensutvecklings-attityd.  

En av de övergripande frågor som diskuteras i detalj under detta kapitel och i tidigare delar 

av uppsatsen berör tidigare kompetensutveckling. Detta på grund av att tidigare 

kompetensutveckling är en bakomliggande faktor som inte bara berättar hur van 

respondenterna är med officiellt lärande, utan vilken attityd organisationerna har gentemot 

officiellt lärande. Attityden organisationer har gentemot kompetensutveckling är en viktig del 

inom lärande organisationer, inte bara om kompetensutveckling sker inom organisationen 
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utan om kompetensutveckling ska leda vidare till verksamhetsutveckling (Senge, 1990). Av 

denna anledning gjorde vi en punkt av att klarlägga tidigare erfarenheter med 

kompetensutveckling, då vi saknade den informationen genom användandet av kurssidan för 

verksamhetsmodelleringskursen. Oberoende av dess utförande var vi inte intresserade av den 

tidigare formen av kompetensutvecklingar som respondenterna genomfört. Det var attityden 

gentemot kompetensutveckling och hur ofta de genomgått utbildningar som var av intresse. 

Vi prioriterade hur ofta och hur varierade kompetensutvecklingarna var. Detta hoppades vi 

skulle ge oss en bättre bild av deras erfarenhet med kompetensutveckling samt en inblick 

över organisationens attityd. 

Av de sju intervjuer vi utförde hade alla någon form av tidigare erfarenhet av 

kompetensutveckling. Denna erfarenhet skiljde sig mellan deltagarna, där vissa av dem 

saknade erfarenhet av att genomgå en kurs på samma skala som 

verksamhetsmodelleringskursen, men hade genomfört ett flertal mindre kurser. Oberoende 

av antalet kurser eller kompetensutvecklingar som respondenterna hade genomfört var 

attityden mot officiell kompetensutveckling som lärandeform positiv, och många ansåg att 

den var essentiell för att de skulle kunna genomföra sitt arbete. Denna attityd var 

genomgående under hela studien, och delades av alla respondenter. Med detta i åtanke kan vi 

känna oss säkra att påpeka att de delar av organisationerna som vi har studerat var redo för 

förändring, och något som är en definitiv faktor om effekter av kompetensutveckling ska 

uppstå. Detta stödjs även som tidigare nämnt av Senge (1990).  

4.1.3 Motivation 

För att bättre skapa en bild av kursdeltagarnas motivation till att delta i kursen undersökte vi 

huruvida deltagarna frivilligt valde att gå kursen eller ej. Resultaten varierade och visade att 

vissa respondenter frivilligt anmält sig till kursen medan andra blivit beordrade att delta. 

Detta stämde även inom organisation 3 där deltagarna påpekade att det var nödvändigt för 

deras organisation att de genomförde kursen. Vi upplevde att motivationen att genomföra 

kursen samt effekten på organisationen som följd av verksamhetsmodelleringskursen var 

större än i de övriga organisationerna. Detta anser vi kan kopplas till kreativa spänningar, 

och hur organisationer måste vara i fas för att förändras. Genom att organisation 3 hade 

denna kreativa spänning var organisationen motiverat att förändra sin verksamhet. Det vill 

säga att organisation 3 visste redan från början att de behövde verksamhetsutvecklas och 

använde verksamhetsmodelleringskursen som ett verktyg för att uppnå det. Redan innan 

kursens start började organisation 3 planera hur de skulle kunna sprida den nya kunskapen 

inom organisationen. Detta kan stå i kontrast med respondent 2 inom organisation 1 som 

frivilligt valde att gå kursen, men efter kursens avslut tvivlade på att denne skulle kunna 

införa verksamhetsmodelleringen inom sitt ansvarsområde på grund av tidsmässiga faktorer 

som tidigare nämnts.  

Utöver detta verkade kursdeltagarna inom organisation 1 inte ha medverkat med 

verksamhetsutveckling i åtanke, som organisation 3. Motivationen hos kursdeltagarna som vi 

uppmärksammade inom organisation 3 var inte unik, utan delades med kursdeltagarna från 

organisation 2. Kursdeltagarna inom organisation 2 var splittrade, i att en av dem hade 

anmält sig frivilligt till att genomgå verksamhetsmodelleringskursen, medan andra blev 

tillsagda att medverka i den. På grund av den motivation som medarbetare inom 
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organisation 2 samt 3 hade, samt de effekter som vi har sett inom de organisationerna, är det 

möjligt att den initiala motivationen är en viss faktor i framgången av kompetensutveckling 

för verksamhetsutveckling. Detta stöds av Ellström och Kock (2008) som tar upp motivation 

som en faktor för framgångsrik verksamhetsutveckling. 

4.2 Kursdeltagare 

Av de kursdeltagare som intervjuades var alla positivt inställda till kompetensutveckling, och 

genom det var deras inställning till verksamhetsmodelleringskursen och andra 

kompetensutvecklingsinsatser väldigt positiva, även innan de började kursen. Denna 

inställning var gemensam för de organisationer som studerades och tycktes även gälla inom 

organisation 3. På grund av detta blev många medvetna om Bitstream, och genom sin 

organisation inblandad inom verksamhetsmodelleringskursen som projektet erbjöd. 

Inom organsiation ett hade inga direkta effekter uppkommit som följd av 

kompetensutvecklingen enligt en kursdeltagare. Dock hade en annan kursdeltagare inom 

samma organisation genomfört förändringar inom sitt ansvarsområde som följd av 

deltagandet i verksamhetsmodelleringskursen. Organisation 2 däremot hade redan vid 

intervjuerna infört stora delar av vad de lärt sig under verksamhetsmodelleringskursen och 

ur kursdeltagarnas syn var förändringarna positiva. De uttryckte även att mer förändringar i 

framtiden var att förvänta sig som följd av verksamhetsmodelleringskursen. Utifrån den 

mängd data vi har om organisation 3 tycks effekterna av kursen likna effekterna på 

organisation 2. 

4.2.1 Organisation 1 

Av de respondenter som intervjuades var det endast en som inte såg en direkt effekt som 

följd av kompetensutvecklingen. Även om denna individ såg nyttan av 

kompetensutvecklingen och värdesatte kunskapen som denne förvärvat, hade inga direkta 

förändringar inom deras ansvarsområde dykt upp som följd av att de har genomgått kursen i 

verksamhetsmodellering. Anledningen bakom detta skilde sig från de andra inblandade, men 

enligt respondent 1 var det den tidsmässiga aspekten som förhindrade denne från att aktivt 

använda verksamhetsmodellering i sitt arbete. Även om denne såg nyttan av kunskapen och 

sade att “...jag skulle inte vilja ha det ogjort” så kommer denne inte aktivt att utnyttja de 

kunskaper som de hade förvärvat under kursens gång. Vid förfrågningar om varför denne såg 

nytta i kunskapen trots att de inte aktivt skulle använda den svarade de; “Men det kanske är 

så att jag har fått ut saker utan att jag framledes behöver få ut det på papper.”. Vilket leder 

oss till att även om respondenten inte märk av några direkta effekter av 

kompetensutvecklingen är det enligt denne möjligt att dennes tankesätt och syn på arbetet 

kan komma att skapa indirekta effekter i framtiden. Även om respondent 1 inte uttryckligen 

nämner dessa effekter eller hur de kan uttrycka sig. Respondenten tror dock att denne 

kommer att se ett annat flyt i deras eget arbete, något som inte nödvändigtvis kommer vara 

synligt i organisationen, men som kommer att möjligtvis påverka deras eget synsätt. 

Osäkerheten som respondenten framlyfter i användandet av dennes nya kompetens i 

framtiden kommer från att intervjun utfördes så nära kursens avslut, bara några dagar innan 

dess officiella slut. Respondenten menar att denne inte har haft tillräckligt med tid för att 
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reflektera över det framtida användandet av verksamhetsmodellering för att med säkerhet 

säga om några indirekta effekter kommer att framkomma. 

En intressant aspekt av respondent 1 och dennes arbete var att organisationen som denne 

agerade inom var utformad på ett sätt där varje individ hade ett stort område som de 

ansvarar för. Detta gör att de förändringar som individen gör inom sina områden har en stor 

påverkan på hur organisationen utför sitt arbete. Detta leder till respondent 2, som arbetar 

inom samma organisation, men som sett en direkt effekt av kompetensutvecklingen. Denna 

effekt var i form av en omarbetning i dennes ansvarsområde och en förenkling inom de 

processer som denne ansvarade för. Respondenten använde verksamhetsmodellering för att 

förtydliga sitt arbete inte bara för sig själv utan för de individer som denne rapporterade till. 

Detta förtydligande gjorde att processerna inom respondenternas område förenklades och 

förkortades. Respondent 2 såg verksamhetsmodellering som ett klarläggande verktyg, ett sätt 

att förklara hur dennes arbete utfördes för personer som saknade erfarenhet inom området. I 

likhet med respondent 1, och respondenter inom andra organisationer, ansåg denne att 

utbildningen var värdefull. Respondenten ansåg även att effekterna av utbildningen kunde 

ligga i framtiden då utbildningen fortfarande fortgick under den tid intervjun genomfördes. 

Respondent 2 och 1 skiljer sig i att respondent 2 har gjort en direkt förändring i sitt arbete, 

medan respondent 1 endast kunde tänka sig en indirekt effekt i framtiden. Respondent 1 

ansåg dock att utbildningen var väldigt värdefull och borde lyftas fram mer, samt 

genomgående använda den i hela organisationen. 

Överlag var kursdeltagarna inom organisation 1 väldigt positivt inställda till 

kompetensutveckling, men med varierande resultat efter kursens avslut. Respondent 1 såg 

nyttan av kunskapen, men inget direkt användningsområde, en stark konstrast mot 

respondent 2, som aktivt använde sig av kompetensutvecklingen för att förändra sitt 

ansvarsområde och hoppades på vidare inkorporering av verksamhetsmodellering inom 

organisationen. Trots att de både arbetade inom samma organisation med liknande friheter 

inom respektive ansvarsområde var följden av kompetensutvecklingen olik för de båda 

parterna. 

4.2.2 Organisation 2 

Inom organisation 2 hade effekterna av kompetensutvecklingen redan synliggjorts vid tiden 

för intervjun. Detta i form av att kommunfullmäktige tog fram en ny målhierarki med hjälp 

av kursdeltagarnas verksamhetsmodeller. Denna verksamhetsförändring är ett direkt resultat 

av kursdeltagarnas involvering inom verksamhetsmodelleringskursen. Inom organisation 2 

intervjuades endast en kursdeltagare, men denna intervju komplementeras av en Bitstream 

presentation som två andra kursdeltagare inom samma organisation genomförde. 

Kursdeltagaren vi intervjuade satt dessutom tillsammans med de andra kursdeltagarna inom 

organisation 2 i ledningsgruppen. Kursdeltagare och medarbetare till dessa jobbade 

tillsammans i ledningsgruppen för att komma fram till effekterna vi har sett. Trots att endast 

en kursdeltagare blev intervjuad lyfter den intervjuade kursdeltagaren fram de direkta 

förändringar som denne sett inom sitt eget arbete samt inom organisationen och får även 

stöd för sina observationer av Bitstream presentationen från de andra kursdeltagarna.  

Respondent 3 påpekar att som resultat av verksamhetsmodelleringskursen ser denne 

processer som kan poleras överallt inom organisationen. Denne nämner även att dessa 
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processer blir uppsatta på en lista som denne personligen överser, och respondenten hoppas 

att fortsätta arbeta med listan i framtiden. Vidare påpekar respondent 3 att arbetet denne 

utför har påverkats av verksamhetsmodelleringskursen. Som tidigare nämnts har en 

målhierarki tagits fram på arbetsplatsen till stor del via användningen av 

verksamhetsmodellering. I framtagandet av denna målhierarki agerade kursdeltagarna 

mentor för sina medarbetare, och presenterade sina verksamhetsmodeller för ledningen. 

Respondent 3 påpekar även att “...målhierarkin är som en sidovinst för kommunen.” och inte 

är det egentliga syftet med kompetensutvecklingen, utan vad som värdesätts mest är 

kompetensen i verksamhetsmodellering. Dessa förändringar som skett inom organisationen 

har varit positiva, men endast de tre första delarna av målhiearkin har införts inom 

organisationen. Respondent 3 understryker vikten av att fortsätta arbeta med 

verksamhetsmodellering och använda sig av resterande material.  

Respondent 3 lyfter även fram att medarbetare har uppmärksammat att kursdeltagare har 

använt sig av verksamhetsmodellering, och att  “...de har fått smaka på den beska medicinen 

lite…”. Respondenten vidareutvecklar att även om medarbetare inte nödvändigtvis förstår 

verksamhetsmodellering, ser de den stora nyttan av det, och accepterar att det behövs 

förändringar inom vissa områden. Den stora skillnaden som respondenten kan se är att inom 

organisationen har ett processtänk dykt upp, att det är mer fokus på processer än någonsin 

tidigare. 

I Bitstream presentation 1 framläggs samma syn på verksamhetsmodelleringskursen och 

presentatörerna instämmer med respondent 3. Dessa två presentatörer, vidare kallade 

presentatör 1 och 2, var överlag nöjda med kursen och kunde se många förbättringsområden 

inom organisationen där verksamhetsmodelleringen går att applicera. De beskriver liksom 

respondent 3 att organisationen i början saknade mål och att detta var något som var tvunget 

att åtgärdas. Presentatör 2 berättar till exempel hur denne redan innan kursens anmälan 

hade börjat överse de processer som existerade inom organisationen. Vilket resulterade i 

insikten att organisationen fullkomligt saknade mål och att de var tvungna att åtgärda detta 

snarast. Detta gjorde att när presentatör 2 fick reda på att folk skulle skickas till kursen så 

gick denne till sin chef och såg till att få en plats. Presentatören anmälde sig alltså helt 

frivilligt och kände på eget initiativ att kursens innehåll var något som kunde hjälpa denne att 

förbättra organisationens situation. 

Presentatör 1 beskriver i Bitstream presentation 1 resultat de har fått från kursen. Det 

första är precis som respondent 3 konstaterade, att de nu har lyckats etablera mål för 

organisationen. Det andra är att de har kommit till insikten att de, för att ge cheferna bättre 

kontroll över sina verksamheter, behöver erbjuda fler verktyg som kan göra just detta. De 

hoppas även att detta i framtiden kan ge en bättre förståelse hos medarbetarna genom att 

skapa klarare mål så att de vet vad de jobbar mot.  

Organisation 2 har en syn på kompetens som något positivt och stödjer aktivt sina 

anställda genom att låta dem kompetensutvecklas under arbetstid. Vidare påpekar 

respondent 3 att organisationen inte prioriterar bland anställda, utan denne ser ingen 

skillnad i vem som får tillgång till kompetensutveckling. Organisationen överväger dessutom 

att fortsätta kompetensutveckla sin personal genom en kurs i verksamhetsmodellering med 
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en fokusering på målhierarkier och processer. I denna chefskurs skulle Bitstream 

kursdeltagarna inom organisationen agera som mentorer för andra anställda. 

4.2.3 Organisation 3 

Organisation 2 kan jämföras med organisation 3 i det att de båda har valt att implementera 

verksamhetsmodellering inom organisationen redan innan kursen avslutades. Medan 

organisation 3 har arbetat med verksamhetsmodelleringskursen har de i samtidigt även 

jobbat för att förbättra relationen mellan medarbetarna inom organisationen och politikerna. 

Presentatör 3 beskrev i Bitstream presentation 2 hur problemet uppstod då politikerna inte 

hade någon översikt över det arbete som genomfördes inom organisationen, vilket ledde till 

att ledningen trodde att arbetarna var lata. Ett faktum som arbetarna inte var medvetna om. 

 Denna relation har blivit ännu mer krävande då kraven som ställs på personer inom 

organisationen har förändrats. Organisationen gick inte med vinst och presentatör 4 

(Bitstream presentation 2) menade att bättre resultat krävdes av de nuvarande politikerna 

 då de hotade med uppsägningar om inte resultat uppvisades. Detta var en stor skillnad från 

 föregående politiker. Presentatörerna ansåg dock att tidskraven som ställs på dem var 

orimliga och att ledningen förväntade dem att lägga ned mer tid på sitt arbete än vad de 

kunde. För att kunna genomföra detta arbete anser de att det behöves ett verktyg som på ett 

effektivt sätt kunde ge dem en översikt över organisationen, beskriva problemområdena samt 

komma med förslag på lösningar. Detta är något de anser att processdiagrammen 

åstadkommer.  

Organisation 3 skiljer sig från de andra organisationer då organisationen innan kurstart 

var medvetna om att hela organisationen och dess arbetsrutiner behövde utvecklas. Detta var 

ett krav som kom direkt ifrån ledningen, vilket kursdeltagarna trodde skulle bli ett tufft jobb. 

Även om de trodde på själva konceptet så gör organisationens komplexitet och storlek att det 

kommer ta lång tid att införa den nya kunskapen.  

För att underlätta införandet av den nya kompetensen beskriver kursdeltagarna tre 

områden de kommer applicera verksamhetsmodelleringen och processtänket inom. Det 

första området är inom organisationens ledarskapsträning. Presentatör 3 (Bitstream 

presentation 2) berättar hur denna träning genomförs av alla 240 ledare inom organisationen 

och att planen är att “baka in” processtänket inom träningen och på så sätt sprida vidare 

kunskapen inom organisationen. Det andra området involverar kraven som ställs på de nya 

ledarna. Dessa krav är formulerade i ett ledaravtal som de kommer uppdatera genom att 

införa processtänket som ett av kraven i avtalet. Det tredje arbetsområdet är inom 

organisationens projektmetoder vilket presentatör 4 beskriver hur de anställda inom 

organisationen i nuläget använder sig av egna projektmetoder, och att det saknas en 

standardiserad metod för organisationen. De vill åtgärda detta genom att etablera en ny 

gemensam projektmetod som samtliga inom organisationen skall använda. Inom denna 

projektmetod vill de börja använda sig av processkartläggning vid de fall där det är relevant, 

och därmed utnyttja den nya kompetensen inom ytterligare ett nytt område. 

Under presentationen beskriver de sedan hur kursen har gett dem de verktyg som hjälper 

dem att uppnå ledningens krav, vilket gjorde att organisationen enligt presentör ett 

(Bitstream presentation 2) för första gången lyckades etablera långsiktiga mål för 

organisationen. Utöver detta ser vi även att organisation 3, liknande alla andra 
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organisationer, var positivt ställda till kursens innehåll och att de redan under kursens gång 

kunde se tydliga användningsområden för det det lärt sig. Dock anser flera av de andra 

kursdeltagarna ifrån organisationen likt organisation 2,  att det var svårt att hinna med 

kursen på grund av tidsbrist då de parallellt med kursen var tvungna att genomföra sina 

heltidsjobb. 

4.2.4 Kursdeltagarnas perspektiv på verksamhetsmodelleringskursen 

I de två organisationer som vi intervjuat, och den tredje som vi har fått data av genom 

verksamhetsmodelleringskursen, kan vi få en överblick av kursdeltagarna och effekterna 

verksamhetsmodelleringskursen fick på deras organisation. Denna överblick ger oss en bild 

över hur respektive organisation är uppbyggd, och vad som har ändrats inom den från 

kursdeltagarnas perspektiv. Det är dock viktigt att understryka faktumet att den inblick vi har 

inom organisationen endast är inom vissa delar av den, och att vi inte kan peka på att dessa 

förändringar kommer påverka hela organisationens struktur. Genom att överblicka den data 

som insamlats under projektets gång, inte bara intervjuer utan även de presentationer som 

kursdeltagarna genomförde i slutet av verksamhetsmodelleringskursen, kan vi se att vissa 

förändringar har skett inom alla delar av organisationerna som kursdeltagarna kommer 

ifrån, med undantag för organisation 1 som inte sett förändringar inom ett område av 

organisationen. 

Som tidigare nämnts är organisation 1 den enda organisationen med en skillnad över vad 

kursdeltagarna i organisationen sett för effekter av kursen. Denna skillnad kan komma från 

strukturen som organisation 1 har. Strukturen tillåter de medverkande kursdeltagarna att ha 

ett ansvarsområde som de ansvarar ensam över. Ansvaret tillåter dem att införa förändringar 

för att effektivisera deras verksamhet, så länge de följer anvisningar politikerna har satt för 

det området. Spridningen av ansvarsområden gör det svårt att peka ut exakta delar av 

organisation 1 som påverkas av kursdeltagares kompetensutveckling, då områdena är 

oberoende av varandra. Vad som kan urskiljas ur resultatet av våra intervjuer och 

datainsamling av organisation 1 är att den tillåter delar av organisationen att utvecklas. I 

detta fall med verksamhetsmodelleringskursen så har delar av organisationen utvecklats som 

följd av att anställda har genomgått kursen. Trots att resultatet av kursen är varierande just 

inom organisation 1, så visar organisationen upp tendenser att vara inom de ramar Senge 

(1990) har satt upp för verksamhetsutveckling. Eftersom ingen djupare analys av 

organisationen har genomförts är det svårt att peka på de aspekter av Senges (1990) 

definition av som den har eller saknar, men enligt respondent 2 kunde denne själv bestämma 

vilka förändringar denne ville ha inom sitt ansvarsområde. Även om respondent 1 hade 

samma möjligheter, utnyttjade denne inte dem. Denna dissonans i svaren kring effekterna är 

unik i den data vi har tillgång till, då ingen av de andra två organisationerna har skilda svar 

kring effekterna av verksamhetsmodelleringskursen. Vi antar att detta kan vara resultatet av 

organisation 1 och dess avvikande organisationsstruktur i jämförelse med de andra 

organisationerna.  

Organisation 2 och 3 skiljer sig i storlek, inte bara mellan varandra utan även i jämförelse 

med organisation 1. Trots detta har de liknande resultat i form av de effekter de sett inom sin 

organisation. Dessa organisationer påbörjade kursen med syftet att kompetensutveckla sina 

anställda för att utveckla organisationen. Denna kompetens i form av 
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verksamhetsmodellering tillät dem att klargöra sina processer och genom det förändra sin 

organisation. Verksamhetsförändring blir då en effekt av den kreativa spänning som 

existerade i organisationerna (Senge, 1990). Denna spänning kan ses inom organisation 2 

samt organisation 3 då båda organisationerna strävar efter förändring, vilket tillåter dem att 

ta tillvara på den kompetens som kursdeltagarna får. Denna förändring har uttryckt sig i 

form av framtida kurser kring verksamhetsmodellering inom organisation 3, något som 

respondent 3 ville se mer utvecklad inom organisation 2. Vidare hade respondent 2 samma 

förhoppningar för organisation 1, nämligen att införa en verksamhetsmodelleringskurs. 

Denna kurs kunde vara en vidareutveckling för kursdeltagare eller en introducerings kurs för 

deras medarbetare. Detta utan vetenskapen att organisation 3 redan hade planer på att införa 

det, samt att kursdeltagare inom organisation 2 hade samma förhoppningar på framtida 

kurser.  

Av den data vi har samlat in ser vi inte bara att majoriteten av kursdeltagarna inom de tre 

organisationerna vi har undersökt har sett direkta effekter efter att ha genomgått 

verksamhetsmodelleringskursen, utan majoriteten vill även fortsätta att aktivt arbeta vidare 

med det. Utöver detta är attityden gentemot verksamhetsmodellering genomgående positiv 

bland alla deltagare inom kursen, även den deltagare som valt att inte använda det inom sitt 

ansvarsområde. Av den data vi har samlat in från kursdeltagarnas synvinkel använder 

majoriteten kompetensen för att förändra organisationen, där vissa även förändrar sitt eget 

arbete. Vidare är det svårt att säga vilka faktorer som har spelat in på framgången av kursen, 

då vi inte har undersökt organisationerna på en djupare nivå. De delar av organisationerna 

som vi undersökte skulle passa under uttrycket lärande organisationer. Uttrycket lärande 

organisationer binder in hela organisationen, vilket i det här sammanhanget är felaktig då vi 

endast undersökt delar av organisationen och inte organisationen i sig. 

4.3 Medarbetare 

Inom kapitlet medarbetare kommer organisation 3 att utgå, då ingen information från deras 

medarbetare har samlats in. Som tidigare nämnt har datainsamlingen från organisation 3 

skett via Bitstream presentationer från avslutningen av verksamhetsmodelleringskursen. 

Vidare intervjuades endast en person från organisation 1, då ingen annan var kontaktbar. 

Liksom kursdeltagarna var medarbetarnas syn på kompetensutveckling positiv i 

allmänhet inom båda organisationerna. En syn som speglas av deras kollegor inblandade i 

verksamhetsmodelleringskursen. Skillnaden mellan medarbetarnas perspektiv och 

kursdeltagarnas ligger i synen på effekterna av kompetensutvecklingen kursdeltagarna har 

genomgått. Kursdeltagarna kan som tidigare nämnts känna av en förändring i synsätt och få 

en effekt av kompetensutvecklingen som inte är direkt. Effekter på en individuell nivå syns 

inte på organisationer på samma sätt, och detta kan leda till att kursdeltagare upplevde 

effekter av verksamhetsmodelleringskursen medarbetare har svårt att se. 

Medarbetare hade varierande synpunkter på effekter de uppmärksammat från 

kompetensutvecklingen. Respondent 5 lyfte till exempel fram behovet av att gå från det 

gamla sättet att utföra kompetensutvecklingar, då personer blev ivägskickade på kurs några 

dagar . Istället intresserade medarbetaren sig av kompetensutveckling “...just in time”, att 

fokusera på att ge möjligheter till utbildning eller exempelvis mentor hjälp från nån 
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kunnande när behovet uppstår. Effekter var alltså i fokus och inte formatet av utbildning eller 

lärande.  

Organisationernas storlek förhindrar att alla medarbetare har en direkt insikt i 

kursdeltagarnas arbete. Detta betyder att medarbetare inte nödvändigtvis ser effekter även 

om kursdelatagare eller andra medarbetare har uppmärksammat dem. Medarbetare har 

svårare att se effekter av kompetensutvecklingen och ger oss därför en inblick över hur 

organisationen kan uppfatta kompetensutvecklingen. 

Inom organisation 1 och 2 har de medarbetare som intervjuats positiva inställningar 

gentemot kompetensutveckling. Dock existerar det skillnader mellan hur de väljer att 

kompetensutveckla sin personal. Inom organisation 1 trycker medarbetaren på vikten av att 

kompetensutveckla individer utanför ledningsgruppen, för att sprida kunskapen genom 

organisationen. Inom organisation 2 som har en mindre struktur utvecklar de inom 

ledningsgruppen, som sprider det vidare. Båda organisationernas medarbetare lyfter fram att 

de har uppmärksammat effekter som följd av verksamhetsmodelleringskursen, men inom 

organisation 1 nämner inte medarbetaren några direkta, påtagliga effekter på organisationen 

som följd av att kursdeltagarna medverkat i kursen. Inom organisation 2 kan dock 

medarbetaren lyfta fram påtagliga förändringar inom organisationen som följd av kursen. 

4.3.1 Organisation 1 

Inom organisation 1 intervjuades en medarbetare som hade möjligheten att påverka samt bli 

påverkad av kursdeltagarna. Denna medarbetare hade en insyn i kursdeltagarnas arbete, och 

genom det även effekterna av kursdeltagarnas kompetensutveckling. Dock vill denne påpeka 

att den inte har en insyn på detaljnivå, utan endast har en överblickande förståelse över hur 

de utför sitt arbete. Medarbetaren beskriver inledningsvis sin attityd till 

kompetensutveckling generellt som något positivt, en syn som denne säger delas av 

organisationen. Respondenten har själv genomgått flertalet kompetensutvecklingar inom 

ledarskapsutveckling, olika utbildningar som totalt blir mellan några dagar till en vecka per 

år. Vid förfrågningar om vem som bestämmer över vem som går kompetensutvecklingar 

svarar respondent 4 att det är chefer som hanterar sin egens personals kompetensutveckling, 

vilket betyder att många chefer själva får bestämma när de anser anställda behöver 

kompetensutvecklas.  

Respondenten vidareutvecklar hur organisationen försöker ge så gott stöd den kan för att 

hjälpa de anställda att genomgå kompetensutvecklingar. Stöd kan bestå av möjlighet att 

utföra utbildningar på arbetstid, bidrag till kurslitteratur och resersättning för kurser som 

inte kan undergås online. Respondenten beskriver sedan hur kompetensutveckling kan ses 

som ett konkurrensverktyg för att behålla anställda inom organisationen och beskriver det på 

följande sätt; “...Man konkurrerar med andra kommuner om arbetskraft så är det ju också 

inte bara lön. Utan att även kunna erbjuda kompetensutveckling på arbetsplatsen.”. Vidare 

lyfter respondenten fram att det nu blir allt mer vanligt att man jobbar i team inom 

organisationen och att detta då leder till ett mer naturligt kunskapsutbyte deltagarna emellan 

istället för det mer traditionella att skicka dem på kurs.  

Respondent 4 svarade även på att de har sett några direkta eller indirekta effekter av att 

kursdeltagarna genomgått den här verksamhetsmodelleringskursen med att kursen har 
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påverkat deltagarnas arbetssätt. Dock ger denne inget tydligt svar över vad det är som har 

påverkats utan beskriver effekterna på följande sätt; 

“Eh, jo nä men det har vi ju sett. Dom har ju del jobbat med egna case i det hära. Det dom 

tog upp. Så det var ju ganska, jag har ju sett vissa delar av det hära, det dom har jobbat med 

och det har ju bäring på...Dom har ju plockat fram saker och ting som har bäring på sitt 

arbete, sitt dagliga arbete.” - Respondent 4 

Vidare framlägger respondent 4 att denne har blivit påverkad av kursdeltagarna, inte 

inom sitt eget arbete utan mer hur denne ska motivera personal och hur 

verksamhetsförändringar borde införas. Respondenten har sett hur kursdeltagarna har lärt 

sig om struktur och metod via verksamhetsmodelleringskursen, och har förhoppningar att 

detta ska påverka andra inom organisationen. Vid frågan om organisationen har ändrat sig 

på grund av kursen framlägger respondenten att verksamhetsmodellering och tankesättet 

som kursdeltagarna utbildas inom inte nödvändigtvis är nytt för organisation 1, utan att det 

existerade inom andra områden av organisationen. Detta var dessutom en av anledningarna 

till att organisationen gick med i Bitstreamprojektet. Dock avslutar respondenten med att 

processtänket som existerar inom kursdeltagarnas delar av organisationen är knutet till de 

kursdeltagare som genomgått kompetensutvecklingen och understryker att 

verksamhetsmodellering är något de kommer fortsätta att arbeta med. 

4.3.2 Organisation 2 

Medarbetarna inom organisation 2 var de som sett störst förändring inom organisationen 

som resultat av kompetensutvecklingen. Denna förändring var som tidigare nämnts att 

kommunfullmäktige inom organisation 2 godkände nya mål efter verksamhetsmodellen och 

målhierarkin som presenterades av kursdeltagare från verksamhetsmodelleringskursen. 

Denna direkta effekt uppmärksammades av medarbetare, men det var också den enda 

direkta effekt medarbetarna såg till följd av kompetensutvecklingen. Respondent 5 påpekade 

att verksamhetsmodelleringskursen fortfarande inte var avslutad, och på grund av detta 

kunde denne inte se några indirekta effekter av kompetensutvecklingen, men menade att 

verksamhetsmodelleringen definitivt påverkade målen för organisationen. Respondent 5, 

liknande respondent 2 som var en kursdeltagare i organisation 1, anser att 

verksamhetsmodellering är ett värdefullt verktyg och har förhoppningar att andra inom 

samma organisation ska genomgå samma kompetensutveckling. Även om förändringarna 

inte har blivit “jättestora” enligt respondent 5, lyfte denne fram verksamhetsmodellering som 

ett medel att reflektera och undersöka varför arbetet utförs på ett visst sätt, och om det kan 

förbättras. 

Respondent 6, som också är en medarbetare i organisation 2 har också sett den direkta 

effekten av verksamhetsmodelleringskursen i form av förändrade mål för organisationen. 

Denne lyfter fram rollen av kursdeltagare som mentorer för andra som inte genomgått 

kursen. Trots kursdeltagarnas roll som mentor när nya mål skulle etableras för 

organisationen har respondent 6 inte sett några andra effekter som följd av 

kompetensutvecklingen. Liknande respondent 5 uttryckte respondent 6 intresse för framtida 

kompetensutvecklingar inom verksamhetsmodellering för andra inom organisationen. 

Denna förhoppning följdes med att de kunde ha svårigheter att införa 

kompetensutvecklingen inom hela organisationen då denne påpekade att medverkande i 
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kursen såg ut att vara överbelastade med arbetsuppgifter under sitt deltagande. Trots detta 

anser respondenten att det skulle det vara nyttig för organisationen att införa mer kunskap 

och kompetens kring verksamhetsmodellering. 

Kompetensutvecklingen inom organisation 2 förde med sig en direkt effekt i form av 

förändrade mål. Däremot saknade organisationen indirekta effekter på både individer och 

organisationen ur båda medarbetarnas perspektiv. Trots detta var båda av medarbetar-

respondenterna överlag positivt inställda till kompetensutvecklingar och 

verksamhetsmodelleringskursen i sig. Båda uttryckte förhoppningar att låta fler genomgå 

liknande kompetensutvecklingar för att öka förståelse inom organisationen.  

En aspekt som respondent 5 inte uppmärksammar som en indirekt effekt av 

kompetensutvecklingen, men som lyfts fram i intervjun med denne, är ett nytt perspektiv på 

samarbete efter att ha sett hur kursdeltagare har slutfört uppgifter tillsammans. Denne 

påpekar att “...i fortsättningen så tror jag att vi skall styra för vår lilla kommun att man skall 

jobba minst två och två i ett case just för stöttningen…” där denne lyfter fram framtida 

förändringar inom organisationen, men uppmärksammar inte uttryckligen detta som en 

effekt av utbildningen, utan ser det mer som en personlig iakttagelse av kursdeltagares 

arbete. 

Medarbetarna inom organisation 2 var positivt inställda till kompetensutveckling, inte 

bara i den form som existerar inom verksamhetsmodelleringskursen och som undersöks i 

denna uppsats utan även i inofficiella former. Detta lyftes speciellt fram i intervjun med 

respondent 5 som aningen kraftfullt svarar på frågan om denne bryr sig om hur individer 

inom organisationen lär sig med “ Jag ger blanka fan i om dom är på kurs i tre dagar och 

sitter själv framför en dator och läser så länge de kan föremedla kunskapen. “. Denna attityd 

inom organisation 2 kan även ses i det citat som är med i inledningen till detta kapitel. 

Nämligen att kompetens behövs “...just in time”, istället för förberedande kompetens.  

4.3.3 Medarbetarnas perspektiv på verksamhetsmodelleringskursen 

Som tidigare nämnts utfördes majoriteten av intervjuerna med medarbetarna parallellt med 

intervjuerna med kursdeltagare under andra omgången av intervjuerna. Inom organisation 1 

fick vi dock en respondent som behövde genomföra en distansintervju och på grund av detta 

skedde intervjun senare än de andra inplanerade intervjuerna. Detta betydde att kursen hade 

avslutats och gav respondenten mer tid att se effekter av verksamhetsmodellering. 

Organisation 2 hade fler intresserade medarbetare och intervjuerna genomfördes först och 

främst på deras arbetsplats.  

Båda organisationernas medarbetare har sett verksamhetsmodelleringskursen och det 

verktyg den lär ut som något positivt samt att införandet av verksamhetsmodellering har 

medfört effekter på organisationerna. Effekterna som uppmärksammats av medarbetarna 

skiljer sig på flera sätt, till exempel uppmärksammar medarbetare i organisation 2 direkta 

effekter av verksamhetsmodellering och var även direkt inblandade i användningen av det 

som ett verktyg för innovation. Medarbetaren vi intervjuade i organisation 1 såg istället mer 

indirekta effekter då “...dom har ju lärt sig struktur och metod som dom kommer ha med sig 

förhoppningsvis…”. Utöver detta anser respondent 4 inom organisation 1 att tankesättet 

redan hade existerat till viss utsträckning inom organisationen, men menar att fortsatt 

utbildning och spridning av verksamhetsmodellering inom organisation ser denne som något 
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positivt. För att åstadkomma detta vill denne ta vara på formellt och informellt lärande 

genom fortsatta kurser inom verksamhetsmodellering och att nuvarande kursdeltagarna 

agerar mentorer genom att vidarebefordra den kompetens de anskaffat under kursen vidare.  

Alla medarbetare i organisationerna hade liknande tankar om hur kompetensutveckling 

var positivt och nödvändigt, men skillnader över kompetensutveckling och dess roll inom 

organisationen. Respondent 4 i organisation 1 menade att “...det är ju också en liten 

konkurrensfaktor det där att man faktiskt. Man konkurrerar med andra organisation om 

arbetskraft så är det ju också inte bara lön.”.  Fortsatt menar respondent 4 att utbildningar 

liknande denna inte bara skulle vara för personer i ledarskapsroller utan kanske fokusera på 

personal utan ledarskapsroller. Fokusen ligger här på mer än bara effekterna, utan tar istället 

upp synpunkten på kompetensutveckling som något eftertraktat av anställda och 

arbetssökande. Genom att vara eftertraktat försöker de alltid utveckla organisationen genom 

kompetensutveckling. Respondent 4 beskriver att förbättringar inte behöver vara stora, bara 

beständiga.  

Respondent 5, till skillnad från respondent 4, har tankar om hur kompetensutvecklingen 

ofta hade ett utdaterat format och hade en annan syn på hur det kunde göras. Denne ville ha 

utbildning “...just in time.”. Formatet på utbildningen är av mindre intresse och effekterna är 

det som anses vara viktigt. Uttalandet visar på en skillnad mellan medarbetarnas syn på 

kompetensutveckling. Skillnaden mellan de olika organisationerna är stor, då organisation 1 

ser på utbudet av kompetensutvecklingar som ett konkurrensverktyg medan organisation 2 

fokuserar på att kompetens finns tillgänglig vid rätt tillfälle och ska ha förväntad effekt.  

Effekter medarbetarna sett skilde mellan organisationerna och detta berodde på ett antal 

faktorer. Medarbetare i organisation 2 hade arbetat i nära samarbete med kursdeltagarna och 

sett effekterna av deras användning av verksamhetsmodellering. Resultaten var en ny 

målhierarki som innebar stora förändringar och mottogs positivt bland alla respondenter 

inom organisationen. Användningen av verksamhetsmodellering för att komma fram till 

resultatet har även setts som lättförståeligt och  hade inte bara godtagits av deras egna 

medarbetare, utan kommunfullmäktige godkände även förslaget för fortsatt användning. 

Direkta effekter inom organisation 1 var inte lika synliga för respondent 4. Detta kan betyda 

flera saker men det finns även möjliga förklaringar denne nämner under intervjun. För det 

första är organisation 1 större än organisation 2 och detta betyder att anställda inte kan 

arbeta lika nära varanda. Utöver detta är anställda inom organisationen även utspridda över 

en större arbetaplats med flera byggnader. Även om respondent 4 ser sig själv ha en insikt i 

alla kursdeltagarnas arbete, säger denne att detaljnivå inte är något det finns tid att se inom 

alla delar av organisationen. Effekterna respondent 4 såg var mer generella och handlade om 

hur kursdeltagarna tog till sig verksamhetsmodellering som ett verktyg och tankesätt. Detta 

har uppmärksammats i arbetet de utför men även hur de resonerar och angriper problem. 

Respondent 4 anser även att tankesätt liknande verksamhetsmodellering var redan 

närvarande i organisation 1, men ser fortfarande att kursen har gett direkta effekter och 

hoppas att användingen av den ska fortsätta.  

Indirekta effekter av kompetensutvecklingen har varit svår att se inom båda 

organisationerna. Respondent 5 i organisation 2 menar att eftersom intervjun genomfördes 

medan kursen pågick hade denne inte haft tid att identifiera några indirekta effekter av 
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verksamhetsmodellering eller kursen överlag. Under intervjun framgick det dock att 

förändringar kanske skulle genomföras som resultat av kursen då respondent 5 ville att 

fortsatt arbete inom case eller liknande skulle genomföras i grupper av två och två. Detta är 

resultatet av att denne tyckte att arbetet de utförde när de arbetade tillsammans var bättre.  

5 Diskussion och resultat 

Under detta avsnitt ska vi knyta samman kursdeltagarnas och medarbetarnas perspektiv med 

studiens frågeställningar. Resultaten kommer även analyseras med hjälp av tidigare 

presenterade teorier och metoder. Studiens huvudfrågeställning “Leder 

verksamhetsmodellering till verksamhetsutveckling om man kompetensutvecklar individer i 

ledarskapsroller?” är i fokus under diskussionen i avsnittet.  

En lärande organisation är enligt Senges definition en organisation som tillåter 

förändringar inom sin verksamhet, och tar tillvara på den kompetens som de anställda har. 

Med denna definition i åtanke är det svårt att peka på de organisationer som undersökts som 

lärande, då vi inte har undersökt dem i sin helhet. Vad vi kan se som resultat av vår studie är 

att delar av organisationen har tendenser att passa inom defintionen av lärande 

organisationer. 

Ellström och Kock (2008) lyfter fram faktorer som motivation och lärande kultur inom 

organisationen och hur dessa påverkar kompetensutveckling. En faktor som inte nämns av 

Ellström och Kock men som beskrivs av Senge (1990), är kreativ spänning. I 

organisationerna vi studerat verkar den kreativa spänningen vara högre inom organisation 2 

samt 3, som sett större effekter på organisationerna som följd av kompetensutvecklingen 

inom verksamhetsmodellering. Det är dock viktigt att påpeka att även organisation 1 har sett 

direkta effekter, som inte ska åsidosättas. Men på grund  av det splittrande svaret inom 

organisationen är det svårt att märka de delar vi studerat som “kreativt spända”, om vi får 

böja Senges uttryck. Dessa olika delar anser vi uppvisar en skillnad i kreativ spänning, och 

genom detta är inom olika faser. Den struktur som organisation 1 använder tillåter hög frihet 

mellan olika delar av organisationen, vilket kan vara en anledning till varför den uppvisar 

skillnader inom kreativ spänning.  

Skillnaden mellan organisationerna går inte enbart att knyta till kreativ spänning, utan det 

existerar andra faktorer som påverkar vilka effekter som uppkommit. Som tidigare nämnts 

var motivationen inom organisation 3 hög jämfört med deltagarna från de andra två 

organisationerna. Ellström och Kock(2008) lyfter fram att motivationen av anställda inom en 

organisation påverkar effekten av kompetensutveckling, vilket vi framhäver i ett tidigare 

avsnitt. Vad vi dock vill understryka var att alla kursdeltagare, samt alla medarbetare var 

positivt inställda till verksamhetsmodelleringskursen. Detta kan betyda att motivation är en 

större faktor än vad vi trodde den skulle vara i början av vår studie. Vidare är det värt att 

nämna att inom organisation 2 valde en kursdeltagare frivilligt att genomföra 

kompetensutvecklingen, då denne ville införa vissa förändringar inom organisationen. I 

kontrast till organisation 1 verkade motivationen att genomföra kompetensutvecklingen vara 

högre inom de andra organisationerna, vilket kan ha påverkat resultatet. 
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Vi hypotiserade att kompetensutveckling i ledarskapsroller borde vara en faktor som 

påverkar verksamhetsutveckling, något vi anser vi har hittat tendenser till. Det är dock svårt 

att med säkerhet bekräfta detta resultat, då vi saknar en kontrollgrupp av deltagare som inte 

har en ledarskapsroll. Dessa tendenser är tydligast inom organisation 2, vars kursdeltagare är 

medlemmar inom ledningsgruppen. Genom denna position har de använt sin nyförvärvade 

kompetens för att förändra verksamheten, och har genom detta direkt påverkat 

organisationen. På grund av detta kan de därför argumenteras förfoga över en högre 

ledarskapsposition. Även inom organisation 1 kan det argumenteras att ledarskapsrollen har 

haft en inverkan, även om effekterna var synliga på olika sätt i organisationen. 

Kursdeltagarna i organisationen hade båda ett självstyre över sitt arbete, vilket gjorde att 

utveckling berodde på egna initiativ. Resultatet var att utvecklingen verksamhetsmodellering 

ledde till inom organisationen var olika beroende på kursdeltagares perspektiv. Organisation 

tre hade i kontrast med de andra organisationerna en press på sig att utveckling skulle 

genomföras från politikerna i organisationen. Kursdeltagarna såg kursen som en möjlighet 

att utvecklas och ville att kompetensen från verksamhetsmodelleringskursen skulle fortsätta 

att spridas inom organisationen. Inom denna organisation har kursdeltagarna en 

ledarskapsposition, men på grund av att vi inte har intervjuat dem vet vi inte hur utförligt 

detta har påverkat effekterna av verksamhetsmodelleringskursen. Detta betyder att alla 

organisationer har utnyttjat kompetensen de förvärvat genom 

verksamhetsmodelleringskursen, och genom detta påverkat organisationerna med sitt 

lärande. 

Vidare är officiellt lärande en stor del av lärandet innan arbetslivet, men bleknar i 

jämförelse med informellt lärande enligt statistik från Misko (2008) som undersökte den 

australienska arbetsmarknaden. Trots detta är det just det officiella lärandet som vi 

undersöker, men som tidigare nämnts är verksamhetsmodelleringskursen annorlunda från 

vad som kan kallas traditionellt officiellt lärande. På grund av dess struktur, i form av att 

använda kursdeltagarnas egna cases, undviker kursen som tidigare nämnt kritik gentemot 

officiellt lärande (Tynjäläs, 2007). Men denna förändring är även en faktor inom vår 

undersökning, då denna skillnad från traditionellt lärande kan påverka de effekter som vi har 

uppmärksammat inom organisationerna. Då vi saknar en kontrollgrupp i form av 

organisationer utanför projektet är det svårt att veta om detta är en stor eller liten inverkan 

på slutresultatet av verksamhetsmodelleringskursen. 

Den övergripande frågan som vår studie har baserats på är om kompetensutveckling i 

ledarskapsroller leder till verksamhetsutveckling. Med de faktorer vi har nämnt ovan är det 

svårt att med säkerhet ge ett direkt svar i form av ja eller nej. Det svar vi kan ge med säkerhet 

är att det existerar tendenser till verksamhetsutveckling. Av de medverkande 

organisationerna har alla sett en effekt på sin verksamhet efter kompetensutvecklingen. Den 

organisation där detta kan debatteras är organisation 1, där en kursdeltagare inte sett en 

direkt effekt av verksamhetsmodelleringskursen, och där medarbetaren inte kunde nämna 

att de sett en direkt effekt. Utöver denna organisation har den data och de intervjuer vi utfört 

under studiens gång varit enhetliga med sin positiva syn på verksamhetsmodelleringskursen 

samt de effekter som den har haft på organisationen. Vidare vill många fortsätta arbeta med 

verksamhetsutveckling, något som diskuteras djupare i nästa avsnitt. 
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5.1 Framtida effekter av verksamhetsmodellering 

En tidigare nämnd svaghet med vår studie var att majoriteten av den utfördes under 

verksamhetsmodelleringskursen och inte efter. På grund av detta hade de som intervjuats 

svårt att peka på indirekta effekter som följd av kursen, då ändrade perspektiv eller liknande 

enligt respondenterna kunde framkomma senare. Detta betyder att en utförligare diskussion 

kring möjliga framtida effekter av kursen endast kan vara spekulativ. Trots detta var de 

kursdeltagare vi intervjuade positivt inställda till framtida indirekta eller direkta effekter, och 

två av dem, respondent 2 och respondent 3, uttryckte förhoppningar att medarbetare skulle 

få genomgå liknande utbildningar. Dessa förhoppningar pekar inte bara på värdet 

respondenterna sätter på den kunskap de har mottagit, utan pekar även på hur de hoppas på 

förändringar inom organisationen som verksamhetsmodelleringskurser eller annan 

kompetensutveckling inom verksamhetsmodellering. Vidare pekar de två respondenterna att 

en utveckling av verksamhetsmodellering inom verksamheten skulle vara positiv för den i sin 

helhet. 

Vid förfrågningar om de aktivt skulle använda sig av verksamhetsmodellering i framtiden 

var svaren skilda. En av kursdeltagarna trodde inte att de skulle aktivt göra modeller, men att 

processtänket kunde hjälpa med arbetet. Andra kursdeltagare trodde att de aktivt skulle 

använda sig av verksamhetsmodellering och flera var intresserade av att skicka fler 

medarbetare på verksamhetsmodelleringskurser.  

6 Leder verksamhetsmodellering till 
verksamhetsutveckling? 

Den frågeställning vi var intresserad av att besvara med det här arbetet var; leder 

verksamhetsmodellering till verksamhetsutveckling om man kompetensutvecklar individer i 

ledarskapsroller? Av den studie som vi har genomfört är svaret inte klart, det leder till 

verksamhetsförändring, men endast om organisationen har möjligheten och viljan att 

förändras. Detta kan ses bäst inom organisation 1, där två kursdeltagare har skilda 

upplevelser av vad de kan göra med sina kunskaper i verksamhetmodellering. Respondent 1 

nämner att denne inte ha sett några effekter som följd av kompetensutvecklingen, men att 

denne värdesätter kunskapen. Respondenten lyfter fram att inga processer har förändrats 

och tvekar om användandet av kunskapen kommer vara praktiskt för denne i framtiden. 

Respondent 2 inom samma organisation har redan infört förändringar som följd av 

kompetensutvecklingen. Dessa förändringar har påverkat hur denne ser på sina processer, 

och har därigenom effektiviserat dem, vilket har förändrat hur organisationen arbetar inom 

det området.  

Upplevelser liknande respondent 2 har haft existerar inom de andra organisationerna, 

men svaret om kompetensutveckling inom verksamhetsmodellering leder till 

verksamhetsutveckling är svårt. På grund av studiens storlek kan inte definitivt svar ges, då 

andra faktorer som kan påverka verksamhetsutveckling än enbart kompetensutveckling 

existerar inom organisationerna. Begreppet lärande organisationer är centralt för studien, då 
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en organisation som inte vill ta tillvara på kunskap inte kan förändras. Det är dock fullt 

möjligt att organisationer inte nödvändigtvis behöver förändras bara för att de är redo för 

förändringen, något som framhävs av respondent 1 inom organisation 1.  

Ytterligare en faktor i studien som kan påverkat resultatet är den varierande struktur och 

storlek på organisationerna som har medverkat. Organisation 1 och 2 är små organisationer i 

jämförelse med organisation 3, med förvaltningar och avdelningar utspridda över 

kommunen. Dessa sektioner kan operera utan att ha kontakt med andra sektioner, vilket gör 

att förändringar kommer att ske långsammare än inom organisation 2, där organisationen är 

samlad på en plats med färre anställda inom den. En mindre organisation som är belägen 

inom samma hus har enklare att kommunicera, och genom detta enklare att införa 

förändringar inom organisationen. Organisation tre är den organisation med störst struktur, 

men trots detta en av de organisationer som sett störst effekt efter 

verksamhetsmodelleringskursen. Det är svårt för oss att bekräfta att strukturen och storleken 

på organisationerna har påverkat resultatet av vår studie, men det är definitivt en faktor.  

En annan faktor som vi vill uppmärksamma är den tidsmässiga faktorn. Trots varierande 

storlekar på organisationerna har effekten av verksamhetsmodelleringskursen varit 

överraskande snabb. Kursen började i Oktober 2013, och redan i Maj 2014 har alla tre 

organisationer som varit med i studien sett direkta effekter som följd av deras medverkan. 

Verksamhetsutveckling är ett komplext fenomen som inte enkelt kan göras till statstik, då 

varje organisation är unik. På grund av detta saknar vi data över hur snabbt effekter av 

kompetensutveckling uttrycker sig generellt. Trots detta är vi imponerade över de effekter vi 

har sett inom organisationerna detta på grund av den korta tid de har medverkat inom 

verksamhetsmodelleringskursen. 

Vår studie har fokuserat på verksamhetsutveckling och hur kompetensutveckling kan leda 

till det, vilket inte nödvändigtvis är vad vissa av våra respondenter har som målsättning. För 

kursdeltagarnas medarbetare har samtliga av dem varit medvetna om 

verksamhetsmodellering, men uttryckt tvivel om hur de skulle använda den inom sitt eget 

ansvarsområde, tvivel som endast en kursdeltagare har uttrycket under de fyra intervjuer vi 

har utfört. Överlag har majoriteten av de kursdeltagare inom 

verksamhetsmodelleringskursen som deltagit i vår studie sett en förändring inom sin 

organisation som följd av deras kompetensutveckling, något som uppmärksammas av deras 

medarbetare. Även om det existerar effekter av utbildningen som är direkta är det för tidigt 

för att kunna uppmärksamma indirekta effekter. Utöver detta är det svårt att peka på varför 

dessa effekter har uppstått i de olika organisationerna, men studien stödjer Senges synpunkt 

att verksamhetsutveckling inte är möjlig om organisationen inte är redo att utvecklas, 

oberoende av individuella åsikter inom den. 

Studien utfördes som tidigare nämnt i slutskedet av verksamhetsmodelleringskursen, 

något vi har lyft fram i arbetet och diskuterat de negativa aspekterna av det. En av dessa 

aspekter berörde framtida direkta och indirekta effekter som följd av kursen. Dessa effekter 

är spekulativa, både från vår sida samt från respondenterna vi har intervjuat. För att 

fastställa de tendenser vi har observerat behövs vidare forskning inom området. Detta för att 

etablera relevansen mellan verksamhetsmodellering till verksamhetsutveckling. Utöver detta 

krävs vidare forskning inom området ledarskapsroller, och hur dessa roller har en inverkan 
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på verksamhetsutveckling för att med säkerhet etablera dess effekt på processen. Just nu har 

kursdeltagarna precis avslutat kursen och är antagligen ganska entusiastiska och motiverade 

att tillämpa sina nyvunna kunskaper, men frågan är hur länge den entusiasmen håller i sig 

när det vardagliga arbetet pressar på.  
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