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ABSTRAKT     

 

 

Titel: ROI – Effekten av kompetensutveckling inom IT-området 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Jakob Kraft 

Handledare: Markku Penttinen 

Datum: 2010 – januari   

Syfte: Det är idag få större investeringar som företag gör utan att göra någon form 

av investeringskalkylering. Därför är det ett problem att det idag inte finns något 

enkelt sätt att kalkylera på en investering i kompetensutveckling inom IT-området. 

Studien undersöker därför: 

 Om det på ett trovärdigt sätt är möjligt att mäta ROI (Return on Investment) 

på en sådan investering? 

 Hur en sådan mätning genomförs? 

 Är det i så fall möjligt standardisera sättet att mäta? 

Förutom ROI beräknas återbetalningstiden (Pay-Back) för respektive grupp: IT-

användare, IT-tekniker samt systemutvecklare. 

Metod: Studien har genomförts som en kvantitativ studie (webbenkätundersökning). 

ROI har beräknats och övriga svar verbalt diskuterats. Data har även presenterats i 

diagramform.  

Resultat & slutsats: ROI är möjligt att beräkna för denna typ av investeringar och för 

tidsperioden ett år beräknats ROI baserat på medelvärdet till 87 % för IT-användare, 

67 % för systemutvecklare och 41 % för IT-tekniker. Detta motsvarar en genomsnittlig 

återbetalningstid på 0,53 år för IT-användare, 0,60 år för systemutvecklare och 0,71 år 

för IT-tekniker. Spridningen i ROI och återbetalningstid för olika grupperna beror på 

skillnader i enkätsvar samt skillnad i investeringsstorlek. Om ROI beräknas på 

medianen istället för medelvärdet blir ROI lägre. Det finns osäkerhetsfaktorer som inte 

går att ta hänsyn till i denna typ av generella beräkningar. 

Förslag till fortsatt forskning: Upprepning av studien samt en jämförande studie 

där datainsamling sker på annat sätt skulle vara intressant. Denna studie har endast 

samlat in data på ett sätt. 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bör vara intressant för organisationer som arbetar 

med kompetensutveckling samt enskilda individer.  

Nyckelord: ROI, Return on investment, Återbetalningstid, Pay-Back, 

kompetensutveckling, IT-utbildning. 
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ABSTRACT  

 

 

Title: ROI – Effekten av kompetensutveckling inom IT-området 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Jakob Kraft 

Supervisor: Markku Penttinen 

Date: 2010 – January 

Aim: There are currently few investments that firms do without making any 

investment calculation.  It’s therefore a problem that there is no simple way to 

calculate on an investment in skills development in the IT field.  The study is 

examining if: 

 There is a credible way to measure ROI (Return on Investment) on such an 

investment? 

 How is it done?  

 Is it possible to standardize the way to measure? 

In addition to ROI estimated Pay-Back are calculated for each group: IT-users, IT-

professionals and system developers. 

Method: The study was conducted as a quantitative study (web survey). ROI was 

calculated, and other verbal responses discussed. Data are also presented in graph 

form.  

Result & Conclusions: ROI is possible to calculate for this type of investment and 

for the time period of one year ROI is calculated to 87% of IT users, 67% for system 

designers and 41% of IT professionals. The Pay-Back time is calculated to 0,53 years 

for IT users, 0,60 years for system designers and 0,71 years for IT professionals. 

The difference of ROI and Pay-Back for different groups is due to differences in 

survey responses and the difference in investment size. If ROI is calculated on the 

median instead of average ROI is lower. There are uncertainties that can not be 

taken into account in this type of general computing. 

Suggestions for future research: Repetition of the study together with a 

comparative study with data collection by other means.   

Contribution of the thesis: The essay should be interesting for organizations 

working on skills development. 

Key words: ROI, Return on investment, Pay-Back, skills development, IT training. 
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1. Inledning 
Inledningen syftar till att ge läsaren en bakgrund till studien samt en förståelse av syftet 

med studien och vad den ämnar tillföra. Vidare redogörs för ramar i form av 

avgränsningar samt frågeställningar. 

1.1. Bakgrund 

Return on Investment (förkortas ROI) är ett mått på avkastningen från en investering i 

förhållande till investeringens storlek beräknad under en viss tidsperiod. 

Att beräkna ROI på olika typer av tjänster blir allt viktigare eftersom ekonomin i allt 

större utsträckning består av tjänsteproduktion. Det blir också viktigare att kunna mäta 

effekten av satsningar på kompetensutveckling eftersom allt fler företag övergår att bli 

”kunskapsbolag”. Hos dessa företag består värdet av företagets samlade kompetens 

snarare än i fasta värden som maskiner eller dylikt. 

Det är idag få större investeringar som företag gör utan att ha någon form av kalkyl på 

en återbetalning av investeringen, en ROI kalkyl. För att överleva i en hårdare 

konkurrens blir detta allt viktigare och t.ex. analysföretaget IDC (en del av IDG, 

International Data Group) menar att ROI är den främsta drivkraften till köp (Buying 

factor) idag (Perry 2009, s.1). 

Att som organisation kunna mäta värdet på de investeringar som görs är av största vikt. 

Collin skriver att de organisationer som arbetar med att mäta effekten av investeringar 

enligt IT-analytikern Carpers Jones har högre lönsamhet än andra organisationer (Collin 

2003, s. 54-55). 

Det är ett problem att det idag inte finns något enkelt sätt att beräkna ROI på 

kompetensutveckling inom IT-området. Detta skapar svårigheter vid jämförelse av dessa 

typer av investeringar med andra. Det är även en svaghet att vid försäljning av denna 

typ av tjänst inte kunna visa en tydlig ROI. 

Syftet med arbetet är att undersöka om det är möjligt att på ett trovärdigt sätt beräkna 

ROI - effekten av kompetensutveckling inom IT-området. Förutom att kunna beräkna 

den ekonomiska förlusten eller vinsten i kronor är förhoppningen att kunna påvisa andra 

effekter så som ökad inspiration och motivation. Studien genomförs som en 

enkätundersökning på ett företag som arbetar med kompetensutveckling inom IT-

området. 

Anledningen till valet av uppsatsämne är att författaren fick upp ögonen för 

problematiken genom arbete med försäljning av kompetensutveckling inom IT-området 

på utbildningsföretaget Addskills. Det bör även på ett tidigt stadium belysas att detta gör 

att författaren ej är fri från egna intressen i rapporten (i arbetet med försäljning av 

kompetensutveckling är det en fördel att visa på en snabbt ROI). Dock gör 

medvetenheten om egna intressen att författaren i största möjliga mån försökt 

distansera sig och göra rapporten så objektiv som möjligt. Det är ändå av största vikt att 

läsaren är medveten om detta faktum. 

Denna studie är en uppsats på C-nivå och kan läsas i sin helhet och speciellt för läsare 

med ett mer akademiskt intresse är detta att rekommendera. Om läsaren är intresserad 

mer av de faktiska resultaten av studien snarare än val av metod och tidigare teori 

rekommenderas att fortsätta fram till kapitel 5, Resultat. 
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1.2. Syfte/Problemformulering 

Syftet med denna studie är att undersöka om det är möjligt att på ett trovärdigt sätt 

beräkna ROI eller effekten av kompetensutveckling. Beräkningen av ROI skall kunna 

användas som grund för framtida investeringsbeslut. Resultatet kommer eventuellt även 

att kunna användas som argument för utbildningsbolag för att i kommunikation med 

kund påvisa effekten av en investering i kompetensutveckling.  

Beräkningarna tar sin utgångspunkt i en enkätundersökning bland tidigare 

utbildningsdeltagare och hoppas kunna visa på den ekonomiska vinsten eller förlusten i 

kronor. Enkätundersökningen hoppas även kunna påvisa andra effekter som ökad 

inspiration och motivation. 

Studien har sin utgångspunkt i befintliga teorier och målet är att baserat på dessa teorier 

utveckla en generell modell för att mäta effekten av kompetensutveckling inom IT 

området. Att beräkna ROI är i sig inte unikt men det som studien kan tillföra är ett mer 

standardiserat sätt för företag att beräkna ROI på kompetensutveckling inom just IT-

området. 

1.3. För vem är studien gjord? 

I arbetet med ett examensarbete finns alltid flera intressenter. Förutom företaget där 

studien bedrivits, studenten, handledaren samt Högskolan i Gävle så är tanken att denna 

studie kan ha flera intressenter. 

De första tänkbara intressenterna är de företag som arbetar med att leverera 

kompetensutveckling, dessa företag kan använda en ROI-kalkyl som ett argument för 

försäljning av sina tjänster. Den andra gruppen är HR-/utbildningsansvariga på alla typer 

av företag som behöver argument för att få budget för kompetensutveckling. Vidare kan 

intressenter vara de som faktiskt fattar investeringsbeslut i dessa frågor vilka kan vara 

beroende på företagets storlek kontorschef/enhetschef/personalchef/VD eller dylikt. Även 

för den enskilda medarbetaren kan en ROI-kalkyl vara ett tacksamt argument för den 

egna kompetensutvecklingen i dialog med chefen. Förhoppningen är att dessa 

intressenter kan se ett intresse av ta del av denna studie. 

1.4. Problemdiskussion 

Problemet som denna studie ämnar diskutera är hur en investering i 

kompetensutveckling kan värderas i monetära termer genom en ROI-beräkning. Detta är 

viktigt för att kunna jämföra denna typ av investeringar med andra.  

Att kunna visa på effekten av en investering är i många fall helt avgörande för att få 

gehör för investeringen. Att ge företag som arbetar med kompetensutveckling samt till 

exempel HR avdelningar ett verktyg för att på ett enkelt sätt påvisa denna effekt borde 

vara mycket värdefullt. 

1.5. Forskningsfrågor 

Denna studie ämnar besvara följande frågor: 

1. Går det att på ett trovärdigt sätt mäta ROI på en investering i kompetens-

utveckling inom IT-området?  

2. Hur genomförs en sådan mätning?  

3. Går det att standardisera sättet att mäta på ett enkelt vis? 
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4. Hur lång tid tar i snitt återbetalnigen för en investering i kompetensutveckling för 

respektive grupp: IT-användare, IT-tekniker samt systemutvecklare? 

1.6. Avgränsningar 

Avgränsningarna är gjorda både med hänsyn till läsaren – läsningen skall bli intressant 

och konkret - samt författarens arbetsinsatts – storleken på arbetet sätter begränsningar 

i tid. Följande avgränsningar har gjorts av denna studie: 

 Studien behandlar professionell kompetensutveckling (kompetensutveckling som 

organisationer genomför för sina medarbetare). 

 Studien behandlar kompetensutveckling inom IT-området, framförallt inom 

Microsofts produkter. 

o Studien definierar inom området tre grupper: IT-användare, IT-tekniker 

samt systemutvecklare.  

o IT användare är personer som använder IT som en stödfunktion i sitt 

dagliga arbete vilket idag innebär i stort sätt alla heltidsarbetare.  

o IT-tekniker är personer som arbetar med drift av befintliga IT-system. 

o Systemutvecklare är personer som arbetar med utveckling av nya IT-

system. 

 Den typ av kompetensutveckling som studien baseras på är uteslutande lärarledd 

undervisning och utbildningslängden är vanligen en till fem dagar. 

 Studien behandlar och beräknar ROI ur arbetsgivarens perspektiv och ej ur den 

enskilda individens.  

 Alla beräkningar utgår ifrån att medarbetaren som deltagit i 

kompetensutvecklingssatsningen arbetar heltid (100 %). 

De resultat som presenteras kan endast anses vara giltiga inom dessa ramar. Resultaten 

kan fungera som inspiration för vidare studier/funderingar gällande kompetensutveckling 

inom andra områden. 

2. Teori 
Målet med genomgången av befintlig teori inom området är att skapa en förståelse för 

teorier som är relevanta för denna studie. Förutom material från forskning innehåller 

avsnittet referenser till artiklar och hemsidor. 

2.1. Kompetensutveckling 

Det finns idag många olika definitioner av kompetens och kompetensutveckling. En 

vanlig definition som återfinns bland annat på wikipedia är ”kompetens är ett 

samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa 

kunskaper och färdigheter”. Kompetensutveckling är således de aktiviteter som 

genomförs inom arbetslivet för att öka individens förmåga. Hansson menar att 

kompetens kan ses ur olika perspektiv. Det traditionella sättet att se på kompetens är 

som teknisk och social kompetens. Hansson menar att detta inte är tillräckligt utan att 

kompetensen sett ut individens perspektiv består tre olika delar - praktisk, interpersonell 

och sympatisk kompetens (Hansson 2003, s. 26).  
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Figur 1, Olika typer av kompetens och deras förhållande till varandra (Hansson 2003, s. 

26). 

Hansson definierar praktisk kompetens som ”den kompetens som en individ behöver för 

att utföra en uppgift” samt menar att den praktiska kompetensen ”bedöms utifrån 

individens skicklighet att utföra handlingen”. Kompetensutveckling blir således aktiviteter 

som genomförs med syfte att höja individens skicklighet att utföra uppgiften/handlingen. 

Den praktiska kompetensen tillsammans med den interpersonella kompetensen avgör 

hur väl utbyggd kollektiv kompetens som individen har (Hansson 2003, s. 27). Den typ 

av kompetens som avhandlas i denna studie är endast praktisk kompetens. Utbildning 

inom IT-området kan inte höra till något annat kompetensområde än det praktiska. 

2.2. Return on Investment 

Som grund för denna studie ligger termen ROI (Return On Investment). ROI är ett mått 

på avkastningen från en investering i förhållande till investeringens storlek, detta mätt 

under en viss tidsperiod. Investeringskalkylering genom ROI beräkningar har genomförts 

i århundraden. Phillips m.fl. menar att begreppet sedan årtionden även använts till att 

beräkna organisationers prestationer (Phillips, Phillips, Stone & Burkett 2007, s. 4). 

ROI anges vanligen i procent och kan beräknas på ett eller flera år. Oavsett tidsperiod 
görs beräkningen baserat på den initiala investeringen och resultatet från investeringen 
under aktuell tidsperiod. ROI är således en beräkning av den vinst eller förlust som 

investeringen medför. För att beräkna ROI är det nödvändigt att ha tillgång till en exakt 
investering samt en exakt vinst som kan härledas till investeringen, båda dessa måste 
vara definierade i monetära termer. Om ROI blir större än noll (0) under den givna 
tidsperioden har investering givit en positiv avkastning och man kan tänka sig att 
investeringen är lönsam. Den generella formeln för att beräkna ROI är enligt Wang m fl. 
följande (Wang Greg G., Dou Zhengxia, Li Ning, 2002): 
 

 

Figur 2, (Formel 1) Generell formel för beräkning av ROI (Wang Greg G., Dou Zhengxia, 

Li Ning, 2002). 

2.3. Återbetalningstid 

Ett alternativt sätt att mäta en investerings lönsamhet är återbetalningstiden. Enligt 

Bergknut (1993) är återbetalningstid eller Pay-Back (även kallat Pay Off) den tid det tar 

att få tillbaka investerade resurser vanligen angiven som år. Återbetalningstiden kan 

beräknas både med och utan hänsyn tagen till räntan för den aktuella investeringen. 
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Formeln nedan är den generella formeln för beräkning av Pay-Back eller 

återbetalningstiden utan hänsyn tagen till ränteeffekter (Bergknut, Elmgren och Hentzel 

1993. s. 66). 

 

Figur 3, (Formel 2) Generell formel för beräkning av återbetalningstid eller Pay-Back 
(Bergknut, Elmgren och Hentzel 1993. s. 66). 

Nettoavkastning per år kan beräknas på flera sätt. Exempelvis genom att utgå ifrån 

investeringen och den ROI som räknats fram. För att göra detta multipliceras 

investeringen med ROI per år plus ett (Nettoavkastning = Investering x (ROI + 1). Detta 

sätt att beräkna nettoavkastningen belyser även sambandet mellan ROI och 

återbetalningstiden. 

2.4. Tidigare studier av ROI på kompetensutveckling 

Det finns i dagsläget begränsat med djupgående litteratur som behandlar hur ROI på just 

kompetensutveckling mäts. Många av de böcker som finns inom HR-området diskuterar 

vikten av kompetensutveckling men tar upp motiveringen av investeringen i ekonomiska 

termer endast översiktigt eller inte alls. Till exempel ägnar Armsrong ca 1 av mer än 900 

sidor i sin ” A handbook of human resource management practice” till att behandla ämnet 

(Armstrong 2006, s. 618 - 619). 

Efter att ha studerat befintlig litteratur inom området ROI kopplat till kompetens-
utveckling är det ett par namn som är de mest framstående. Dessa är Donald 
Kirkpatrick, Paul Kearns samt Jack J. Phillips. Gemensamt för dessa personer är att de är 
verksamma i USA vilket gör att det ligger nära till hands att tro att detta 
kunskapsområde är mer utvecklat där. Nedan redogörs i stora drag för teorier från de 

ovan nämnda samt andra aktörer inom området. 

När ROI diskuteras i HR-litteraturen så är det ofta formeln nedan som presenteras. 

Exempelvis presenterar Armstrong, Phillips och Kearns i sina redogörelser följande 

formel: 

 

Figur 4, (Formel 3) Generell formel för beräkning av ROI på kompetensutveckling 
(Armstrong 2006, s. 618, Phillips, Phillips, Stone & Burkett 2007, s. 196 samt Kearns 
2005, s. 67). 

Genom denna formel beräknas ROI på en utbildningsinsatts i procent under en bestämd 

tidsperiod. En vanlig tidsperiod är ett år förutsatt att vinsterna mäts under ett år. Denna 

formel lämnar dock frågan öppen för hur lång tid vinsterna skall mätas. Dessa blir 
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troligen större ju längre tid som förlöper från utbildningen. Formeln är relativt oomtvistad 

och även Donald Kirkpatrik legitimerar denna. Formeln bygger även på den generella ROI 

formeln presenterad tidigare (Figur 2, Formel 1). Det område där teoretikerna skiljer sig 

åt är hur mätningen av kostnaderna för utbildningen sker och framförallt hur vinsterna 

beräknas.  

Kostnaderna består av mycket mer är själva kursavgiften. Bee & Bee föreslår att 

beräkningen av kostnaderna för medarbetarens tid per utbildningsdag (förutom 

kursavgiften) schablonmässigt beräknas enligt nedan: 

 

Figur 5, (Formel 4), Formel för beräkning av en anställds kostnad per dag (Bee & Bee 
2003, s. 110). 
 
Bee & Bee föreslår att beräkningen genomförs med schablonvärdena 225 för antal 

arbetsdagar per år samt mellan 30 och 50 % ”overhead-kostnader”. Den totala 

kostnaden för utbildningsinsatsen blir alltså kostnaden beräknad enligt denna formel 

multiplicerat med antal utbildningsdagar (Bee & Bee 2003, s. 110). Till detta kommer 

avgiften för kursen. Ekonomistyrningsverket (ESV, 2009) definierar overheadkostnaderna 

som ”kostnader för gemensam styrning, samordning, administration samt lokaler”. 

En annan aspekt som kan vara relevanta att ta upp i teoridiskussionen kring vilka 

kostnader som skall tas upp för den förlorade arbetstiden är försäljningsbortfallet. 

Exempelvis hänvisar Penttinen till en fallstudie där ett produktionsbortfall värt € 5 960 

medförde en försäljningsminskning på € 14 000 i det fall produktionsbortfallet påverkade 

försäljningen. I detta fall orsakades produktionsbortfallet av ett tekniskt haveri i en HUB 

(en typ av nätverkskoppling) och var därför oplanerat (Penttinen 2006, s. 305). Det 

skulle vara möjligt att applicera ett liknande tankesätt på värderingen av arbetstiden. 

Detta torde dock vara en kostnad som skiljer sig mycket åt för olika organisationer. 

Eventuellt går det även att undvika kostnaden eftersom utbildning går att planera inför 

till skillnad från ett HUB haveri. 

Bee & Bee har även förslag på vad som skall mätas för att beräkna vinsterna från 

kompetensutvecklingsinsatsen. De föreslår att vinsterna mäts genom att mäta 

exempelvis något av följande (Bee & Bee 2003, s. 230): 

 Ökning av produktivitet/produktion 

 Sänkning av produktionskostnader 

Phillips m.fl. menar att det i de flesta organisationer är standard att när en 

kompetensutvecklingsinsats leder till sparad tid för en medarbetare så värderas denna 

tid med hjälp av arbetsgivarens kostnad för lön och löneskatter för individen (Phillips, 

Phillips, Stone & Burkett 2007, s. 164). Alltså enligt samma värdering som Bee & Bee 

föreslår för kostnadsberäkning ovan. 

En av utmaningarna inför en ROI beräkning är att finna lämpliga datakällor. Phillips m.fl. 

menar att följande sex källor kan vara lämpliga: Organisationens statistik, respektive 

deltagare, respektive deltagares chef, direkta rapporter (undvikes ofta pga. stora risker 
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för felbedömning), kollegor eller någon annan intern eller extern observatör. Oberoende 

av vilken datakälla som används menar Phillips att tidpunkten för att avläsa denna är 

kritisk. Den lämpliga tidpunkten kan skilja sig åt beroende på typ av källa och vilket 

område som kompetensutvecklats. Phillips föreslår att datainsamling efter 

kompetensutveckling som behandlar kunskaper som används varje dag sker från ca en 

månad efter utbildningstillfället upp till ca två månader. Om utbildningen behandlat 

kunskaper som inte används lika frekvent bör insamlingen ske senare. En faktor som är 

viktig att beakta är att det skall vara smidigt för respondenten (i de fall individer 

tillfrågas) att lämna sin rapport, en rekommendation i dessa fall är att göra insamlingen i 

tider när arbetsbelastningen i organisationen generellt är lägre (Phillips, Phillips, Stone & 

Burkett 2007, s. 108). 

Enligt Bee & Bee är ett annat alternativ att ta respektive individs kunskapsnivå som 

utgångspunkt för att beräkna ROI på den aktuella utbildningen. Beräkningen sker då 

genom att individens kunskaper mäts innan samt efter utbildningen. Effekten blir 

kunskapsförbättringen inom det aktuella området multiplicerat med individens lön. 

Problemet med detta sätt att beräkna ROI är att det ofta är svårt att definiera den 

kunskapsnivån som är relevant för individens jobb. Det är även svårt att säkerställa hur 

mycket kunskapsökningen påverkar individens prestationer (Bee & Bee 2003, s. 234 f).  

Den idag absolut mest välkända modellen för att generellt utvärdera en satsning på 

kompetensutveckling är ”Kirkpatrick’s four-level model”. Modellen som utvecklades av 

Donald Kirkpatrick redan 1959 består av fyra steg för utvärdering och innehåller även ett 

förslag till ROI beräkning.  

Första steget behandlar åsikterna hos 

kursdeltagarna, exempelvis genom en 

kursutvärdering som genomförs sista 

dagen på kursen. Andra steget handlar 

om att mäta kunskaperna innan samt 

efter utbildningen för att på så vis 

identifiera en eventuell förändring av 

kunskaperna. Det tredje steget handlar 

om att fastställa beteende-

förändringarna och kan ske till 

exempel genom observationer. Det 

fjärde steget mäter det faktiska 

resultatet av utbildningen. Till exempel 

vilket resultat beteendeförändringen 

har lett till i form av ökad försäljning 

eller produktivitet. Kirkpatrick 

diskuterade från början inte kring 

termen ROI men har med tiden 

kommit att föreslå att ROI integreras i 

det fjärde steget alternativt adderas 

som ett femte steg. Detta innebär att 

en kalkyl görs av vad resultaten från steg 4 innebär i monetära termer (Kirkpatrick & 

Kayser Kirkpatrick 2009, s. 3).  

Figur 6, “Kirkpatrick‟s four-level model” 

(Kirkpatrick & Kayser Kirkpatrick 2009, s. 3). 
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Den författare som enligt egen utsago fick Kirkpatrick att implementera ROI begreppet i 

det fjärde steget i modellen är Jack J. Phillips (Phillips, Phillips, Stone & Burkett 2007, s. 

8). Phillips menar att många organisationer upplever det svårare att genomföra 

utvärderingar på högre nivåer i Kirkpatricks modell och därför endast genomför det första 

och eventuellt andra steget. Enligt Philips är det ett problem eftersom värdet av 

informationen och resultaten är högre från nivå tre och fyra. Phillips menar att det idag 

endast är 5 – 10 % av alla utbildningsprogram i USA som genomgår en ROI beräkning 

(Phillips 1994, s. 7). Lyons menar att det endast i ca 10 % av alla utbildningsinitiativ på 

Nya Zeeland görs någon form av ansats till att mäta affärsvärdet eller ROI (Lyons 2005). 

Phillips menar att ett sätt att kvantifiera organisationsförbättringen och isolera den del 

som beror på kompetensutvecklingsinsatsen är att fråga de som deltagit. Detta kan ske 

genom enkätundersökning eller intervjuer.  

Kearns (författare till bl.a. ”Evaluating the ROI from Learning”) har varit verksam inom 

området sedan 1991 och menar att det enda meningsfulla sättet att utvärdera 

kompetensutveckling på är att mäta värdet av denna (Kearns 2005, s. 3). Vidare har 

Kearns fört en intressant diskussion kring syftet med att mäta ROI på 

kompetensutveckling och framhåller följande ståndpunkter:  

 Utbildning skall antas vara olönsamt tills motsatsen är bevisad (Kearns 2005, s. 

27). 

 Utvärderingen måste ta sin början innan utbildningsinsatsen (Kearns 2005, s. 41 

f). 

 Organisationen kan ha två syften med kompetensutveckling (Kearns 2005, s. 45 

ff): 

o Grundläggande utbildning. Denna utbildning kan vara lagstadgad eller 

allmänt nödvändig t.ex. körkort eller sjuksköteskeutbildning. 

o Förbättrande (”Added value”) utbildning. Här är syftet att öka 

organisationens resultat, detta kan ske genom: Reducerade kostnader, 

ökad produktion eller ökade intäkter. 

Kearns modell bygger på att mäta det faktiska resultatet från en utbildning genom att 

före genomförandet identifiera ett antal mätvärden som kan följas upp innan och efter 

utbildningen. Mätvärdena bör stämma överrens med den målsättning organisationen har 

för den aktuella kompetensutvecklingsinsatsen, t.ex. ökad försäljning eller sparad tid 

(Kearns 2005, s. 31). Detta innebär att all utvärdering blir anpassad till den aktuella 

organisationen. När det gäller vinsterna specificerar inte Kearns närmare hur själva 

mätningen av vinsterna skall genomföras. Mätningen av kostnaderna skall ske genom att 

alla tänkbara kostnader räknas ihop. Formeln för beräkning av ROI som Kearns använder 

är samma som presenteras ovan i Figur 4 (Kearns 2005, s. 67 f). 

Kearns presenterar en modell som han kallar för ”The 3 Box System”. Modellen är 

relevant ur ett ROI perspektiv eftersom den belyser att diskussionen kring ROI måste 

angripas på olika sätt beroende på kategori av utbildning. 

 

Figur 7, Paus Kearns ”The 3 Box System” (Kearns 2005, s. 80 ff). 
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Box 1: Utbildning som är helt nödvändig för organisationen. Uppfyller krav som är ställda 

av organisationen själv eller lagkrav. Ger ingen egentlig konkurrensfördel eftersom 

konkurrenterna för att bedriva samma verksamhet behöver samma utbildning. T.ex. 

körkort för taxichaufförer eller utbildning på kassasystem för kassörska. 

Box 2: Förbättrande utbildning som innebär att organisationen kan prestera bättre eller 

effektivare än innan. Organisationen kan fungera utan denna utbildning. Vid satsning av 

resurser på denna typ av utbildning bör organisationen kunna se ett konkret värde av 

detta. 

Box 3: Utbildning som inte platsar i ”Box 1” eller ”Box 2”. Kerans menar att det är 

mycket tveksamt om en organisation bör satsa på denna typ av utbildning som inte 

resulterar i något värde. 

Beroende på kategori är förutsättningarna för att diskutera ROI olika. Utbildning i ”Box 1” 

medför inget värde för organisationen, de är en grundförutsättning för organisationens 

existens. Inte heller utbildning i ”Box 3” medför något värde till organisationen och faller 

därför utanför området där en ROI beräkning på kompetensutveckling kan genomföras. 

Denna diskussion är intressant eftersom den torde innebära att det första steget till att 

mäta ROI på en kompetensutvecklingsinsats är att bedöma i vilken ”Box” som insatsen 

hör hemma i. Om utbildningen faller under ”Box 2” kan vi alltså gå vidare och mäta 

värdet på denna.  

En tanke är att utgå från grundtanken att all kompetensutveckling som genomförs skall 

ha ett mätbart positivt ROI. Om utbildningen inte har detta bör det fastställas om den 

faller under ”Box 1” eller ”Box 3”. Faller den under ”Box 1” torde den vara ytterst viktig 

för organisationen att genomföra. Om det visar sig att utbildningen inte är kritisk för 

organisationen och inte har någon klar ROI härrör den i ”Box 3”. Då kan 

kompetensutvecklingen genomföras med denna vetskap alternativt förkastas för att 

istället lägga resurserna på bättre och mer lönsamma aktiviteter. 

Viktigt att beakta vid beräkning av återbetalning av investeringar i kompetensutveckling 

(som leder till ett ökat humankapital) är att det finns en riskfaktor. Som Hansson skriver 

så kan medarbetaren som deltagit i utbildningen alltid byta arbetsgivare med resultatet 

att investeringen går förlorad för den första arbetsgivaren. Ur individens perspektiv så 

kan dock investeringens värde finnas kvar. Hansson menar att det beror på om det är en 

generell eller företagsspecifik kompetens som har utvecklats. Den företagsspecifika 

kompetensen försvinner även för individen medan den generella kvarstår (Hansson 2001, 

s. 28). Kompetensutveckling inom IT-området är i de fall som avses i denna studie alltid 

generell och värdet kvarstår således alltid för individen. 

Det finns i litteraturen olika åsikter om relevansen av ROI. Andersson menar att trenden 

är på väg från att mäta ROI till att mäta ROE (Return on Expectations). Andersson 

hävdar att förtroendet blir högre om effekten av kompetensutveckling kvantifieras som 

ROE istället för ROI. Detta eftersom ROE innefattar både mjuka och hårda värden 

(Andersson 2007, s. 13). Dock är t.ex. Phillips m.fl. mycket kritiska till detta sätt då de 

menar att det endast förvirrar företagsledning eftersom definitionen av finanstermen ROE 

är Return on Equity. Att tillämpa ett annat nyckeltal än ROI gör även att en direkt 

jämförelse med andra investeringar där ROI beräkningen används inte blir möjlig 

(Phillips, Phillips, Stone & Burkett 2007, s. 201). 
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2.5. Kritisk Diskussion 

Litteraturen lämnar ofta luckor i redogörelsen för hur vinsterna från utbildningen skall 

mätas (vilket torde vara den svåra delen av arbetet). Den specificerar inte heller närmare 

vad som inkluderas i kostnaderna. En av förklaringarna till bristerna torde vara att det är 

svårt att standardisera framförallt det sätt som vinster mäts på. Vad som skall mätas och 

hur det skall ske beror mycket på vilken typ av kompetensutveckling som det gäller. 

Försäljning, ledarskap eller produktutbildning kan kräva olika ansats till mätning. 

Författarna av ROI-litteraturen (bla. Kirkpatrick och Phillips) menar att mätning skall ske 

med fokus på affärsvärdet av kompetensutvecklingsinsatsen utan närmare specificering. 

Detta innebär att många frågor kvarstår om hur detta skall ske.  

Många av dessa beräkningsmetoder är generellt sett avancerade och framförallt kräver 

mycket anpassning i den aktuella organisationen. Detta är sannolikt en bidragande faktor 

till att de anses svåra att applicera i många organisationer och att de därför inte 

används.  

Ingen av dagens modeller belyser annat är i förbigående det faktum som Hansson 

påtalar, vilket är risken att den individ som kompetensutvecklats försvinner från 

organisationen (Hansson 2001, s. 28). Exempelvis Kirkpatrick och Phillips nämner inte 

detta. Dock kan det anses vara underförstått efter att det affärsvärde som de ämnar 

mäta uteblir om individen försvinner ur organisationen. 

2.6. Sammanfattning av teori 

Teori relevant för denna studie kommer från tre olika områden, kompetensutveckling, 

investeringskalkylering samt tidigare ansatser till att beräkna ROI på investeringar i 

kompetensutveckling.  

Inom områdena investeringskalkylering och kompetensutveckling finns det en stor 

mängd litteratur och studier. 

Teorin inom att beräkna ROI på kompetensutveckling är idag relativt begränsad även om 

vissa aktörer, t.ex. Kirkpatrick och Phillips har verkat inom området under decennier.  

Tidigare ansatser till att beräkna effekten av kompetensutveckling kräver ett stort mått 

av anpassning utifrån den aktuella organisationen. Därför menar Kearns och Phillips m.fl. 

att de sällan tillämpas i praktiken.  

3. Precisering av syfte och problem 
Syftet med undersökningen är att med stöd i befintlig teori undersöka om det är möjligt 

att på ett standardiserbart sätt göra en trovärdig ROI beräkning av en investering i 

kompetensutveckling inom IT-området. Termen ROI kommer från finansvärden men 

genom att studera befintliga teorier inom HR-området görs en ansats till denna 

beräkning avgränsat till IT-området. 
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4. Metod 
I detta kapitel redogörs för de metoder som använts under studien. Vidare presenteras 

även hur datainsamlingen inför studien gått till. Därefter beskrivs tillvägagångssättet 

samt utgångspunkten för gjorda beräkningar. Målet är att beskrivningen skall vara så 

detaljerad att undersökningen vid behov kan upprepas. Kapitlet avslutas med en kritisk 

granskning av undersökningen i stort. 

4.1. Vetenskaplig utgångspunkt  

Enligt Bell & Bryman är den vanligaste uppfattningen om hur teori och praktik förhåller 

sig inbördes representerad av den deduktiva teorin. Den deduktiva ansatsen innebär att 

utifrån befintliga teorier göra observationer och ta fram resultat baserade på dessa. Det 

induktiva angreppssättet innebär istället att teorin blir resultatet av de observationer som 

studien lett till (Bell & Bryman 2003, s. 23 ff).  

Bell & Bryman definierar även de olika typer av kunskapsteoretiska inriktningar som en 

forskare har tillgängliga. De kunskapsteoretiska frågeställningarna handlar framförallt om 

hur forskaren anser att den sociala verkligheten lämpligen studeras. Om forskaren har 

inriktningen att studier lämpligen genomförs enligt ett naturvetenskapligt synsätt är den 

kunskapsteoretiska inriktningen oundvikligen positivistisk. Om forskaren istället antar ett 

tolkningsperspektiv som är fritt från naturvetenskapliga synsätt (ofta med hänvisning till 

att människor skiljer sig från naturvetenskapen) är den kunskapsteoretiska inriktningen 

hermeneutisk. Det deduktiva angreppssättet är ofta förenligt med en positivistisk 

inriktning (Bell & Bryman 2003, s. 27 ff).  

Denna studie utgår till stor del från att sätta samman befintliga teorier samt utifrån 

dessa ställa upp ett antal forskningsfrågor. Detta ger studien ett deduktivt angreppssätt 

på det sättet att studien utgår ifrån befintliga teorier. Studien kan sägas ha en 

hypotetisk-deduktiv karaktär i det perspektivet att befintliga teorier används för att 

räkna fram resultat. Det deduktiva angreppssättet gör att valet av kunskapsteoretisk 

inriktning faller på den positivistiska. 

4.2. Val av metod  

Som Trost skriver är det av yttersta vikt att innan metod väljs ha klart för sig vilka 

metoder som finns att tillgå och vad de innebär (Trost 2007, s. 18 - 19). De två 

huvudsakliga metoderna att utgå ifrån är kvalitativ samt kvantitativ metod. Enligt Bell 

innebär användande av en kvalitativ metod i stora drag en undersökning där den som 

utför studien är mer intresserad av hur människor t.ex. upplever omvärlden än relationer 

mellan olika saker (Bell 1995, s. 13). Ett klassiskt sätt att genomföra en kvalitativ 

undersökning är genom intervjuer. Syftet kan vara till exempel att förstå resonemang 

eller mönster. 

En kvantitativ metod innebär fokus läggs mer på siffror. Om författaren i studien vill 

kunna komma fram till en slutsats att ett antal procent av de tillfrågade tycker på ett 

visst sätt är detta rätt metod (Trost 2007, s. 18 ff). Forskare som använder sig av denna 

metod studerar relationer mellan data med målsättning att nå ett kvantifierbart resultat 

som eventuellt även går att generalisera (Bell 1995, s. 13). 

Som Trost skriver ”Något förenklat skulle man kunna säga att om man använder sig av 

siffror rör det sig om kvantitet” (Trost 2007, s. 18). I annat fall torde det alltså röra sig 

om en kvalitativ studie. 
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Syftet med enkätundersökningen som genomförts är att kvantifiera de tidsbesparingar 

som investeringen i kompetensutveckling eventuellt medfört. Detta genom att med hjälp 

av befintliga teorier utforma variabler för en ROI beräkning. Numerära svar är för 

beräkningen nödvändiga och metodvalet blir således kvantitativt. 

4.3. Motiv för val av metod  

En undersökning är sällan helt och hållet enbart kvantitativ alternativt kvalitativ. Målet 

med denna studie är det som avgör den huvudsakliga inriktningen nämligen att göra en 

ansats till att beräkna effekten av en investering i kompetensutveckling (genom att 

beräkna ROI och återbetalningstiden). För att beräkna detta är ett numeriskt underlag 

nödvändigt. En undersökning där frågeformulär utmynnar i ett sifferresultat är 

oundvikligen av kvantitativ karaktär. Målsättningen är även att om möjligt kunna forma 

ett generellt resultat och sätt att räkna ROI, även för detta är en kvantitativ 

undersökning nödvändig. 

4.4. Alternativa metoder  

Ett alternativ kunde ha varit att istället genomföra en helt kvalitativ studie och intervjuat 

ett antal personer och frågat hur de upplevde effekten av den utbildning som de deltagit 

i. En fördel med detta skulle kunna vara att mer exakta värden för exempelvis lön och 

omkostnader för den aktuella individen kan användas.  

Dock skulle det på detta sätt inte bli möjligt att räkna mer generellt på den ekonomiska 

effekten av kompetensutvecklingsinsatsen. För detta behöver vissa antaganden göras 

kombinerade med att ha fler respondenter att räkna på än vad som skulle varit möjligt 

vid en kvalitativ studie med hjälp av intervjuer. 

Ett annat möjligt sätt skulle även kunna vara att undersöka det faktiska resultatet hos en 

avdelning/organisation där en satsning på kompetensutveckling genomförts. På detta 

sätt skulle det bli svårt att på ett mer standardiserat sätt mäta ROI. Resultatet hos en 

specifik avdelning/organisation påverkas av så mycket mer än en enskild satsning på 

kompetensutveckling att detta skulle bli ett mycket grovt mått. Vidare skulle ett sätt där 

specifika mätvärden undersöks ta sig långt mer anpassade former och inte vara möjligt 

att applicera med generellt på kompetensutveckling inom IT-området (Jämför med de 

metoder som presenteras under kapitel 2.4). 

4.5. Användning av tidigare kunskaper  

Utformandet av formeln som används under studien baseras på befintliga teorier kring 

ROI och ROI kopplat till kompetensutveckling och har sammanfört befintliga teorier. Det 

som framförallt förändrats är inkluderingen av beräkningen av investeringen samt 

vinsten i ROI formeln. Vidare har även förslagen på hur dessa poster beräknats hämtats 

från olika delar av befintlig teori. 

I denna studie är målet att kunna göra en generell ROI beräkning på grupp- alternativt 

individnivå utifrån att gruppen eller individen deltagit i någon form av 

kompetensutveckling. Det som är intressant med utbildning inom IT-området är att det i 

de flesta fall handlar om att öka effektiviteten och därmed uppnå en tidsbesparing. 

Därför är det ett område som lämpar sig särskilt bra för en mer ”standardiserad” ROI 

beräkning. Detta innebär att ett antagande måste göras om anledningen till deltagande. I 

detta fall har antagandet fallit på att det affärsvärde (jmf. Kirkpatrick, Phillips och 

Kearns) som merparten av alla organisationer är ute efter - ökad 
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effektivitet/tidsbesparing - vilket i sin tur kan generera minskade kostnader eller ökade 

intäkter. 

4.6. Praktiskt tillvägagångssätt 

Nedan följer en beskrivning av studiens praktiska tillvägagångssätt. Beskrivningen syftar 

till att ge läsaren ett förtroende för studien samt att vara så pass konkret att läsaren vid 

behov kan upprepa studien. Genom denna beskrivning syftar kapitlet även till att besvara 

forskningsfråga 2 - Hur genomförs en sådan mätning? Samt 3 - Går det att standardisera 

sättet att mäta på ett enkelt vis? 

4.6.1. Utformning av enkät 

Enkäten har utformats med tanke på att den skall ge författaren det vetenskapliga 

underlag som studien kräver samt att den skall vara lätt att besvara. Enkäten innehåller 

sju frågor med olika svarsalternativ och har medvetet hållits kort för att öka 

sannolikheten till en hög svarsfrekvens (se bilaga för enkät). Två av frågorna (nr 2 och 3 

från ovan) innehåller svarsalternativ i % (0 – 100 i intervaller om 10 %). Detta eftersom 

de två frågorna kommer att ligga till grund för beräkningen effektivitetsförbättring och 

därmed ROI. Övriga frågor är utformade utifrån typen likertskala. Definitionen på en 

likertskala är enligt Trost en skala där respondenten ges möjlighet att instämma i olika 

hög grad (Trost 2007, s. 158). Skalan har medvetet gjorts med fyra steg för att tvinga 

fram ett positivt eller negativt svar. De svarsalternativ som givits är: 

 Ja, i stor utsträckning 

 Ja, till viss del 

 Nej, inte speciellt mycket 

 Nej, inte alls 

Nedan följer en kort beskrivning av och syftet med respektive fråga: 

1. Har du hunnit börja använda dig av de kunskaper som utbildningen behandlade? 

Första steget för att ROI skall vara möjligt är att respondenten använt sig av sina nya 

kunskaper. Används inte de nya kunskaperna försvinner de och kompetensutveckling kan 

ej benämnas som en investering. Därför behandlar första frågan huruvida respondenten 

använt sig av de nya kunskaperna eller ej. 

2. Hur stor del av din totala arbetstid använder du de kunskaper som utbildningen 

behandlade? 

3. Hur stor tidsbesparing (i %) uppskattar du att denna utbildning har lett till för 

dessa arbetsuppgifter? 

Den andra frågan tillsammans med den tredje behandlar hur stor del av arbetstiden 

individen använder den aktuella produkten samt hur mycket mer effektiv individen 

upplever sig ha blivit med anledning av utbildningen. Med hjälp av dessa kan en 

beräkning göras av den eventuella totala tidsbesparingen. Fördelen med att lägga dessa 

frågor som två olika är att utbildning som eventuellt ligger i Kearns ”box 1” och som 

således är nödvändig kan identifieras. Detta trots att den inte leder till någon 

effektivitetsförbättring (se kapitel 2.4 för beskrivning). Denna utbildning kan ändå vara 

nödvändig men bör analyseras extra för att säkerställa att den inte saknar värde för 

organisationen. 
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Det är sannolikt även betydligt med pedagogiskt att ställa frågorna 2 och 3 som två olika 

frågor istället för en. Detta eftersom det skulle vara mycket svårt för den enskilda 

respondenten att ge ett svar på hur mycket mer effektiv hon eller han blir totalt i sitt 

arbete som ett resultat av kompetensutvecklingsinsatsen. 

4. Gav utbildningen dig ökad motivation i arbetet? 

5. Gav utbildningen dig inspiration till att lösa uppgifter på nya sätt? 

Den fjärde och femte frågan behandlar motivation respektive inspiration. Dessa är viktiga 

eftersom den eventuellt ökade motivationen och inspirationen torde säkerställa att den 

eventuella effektivitetsförbättringen kommer arbetsgivaren tillgodo. 

6. Kände du att utbildningen var relevant för dig? 

7. Kände du dig innan utbildningen motiverad att deltaga? 

Den sjätte och sjunde frågan behandlar hur personen kände innan utbildningen och är 

intressanta ur perspektivet att det skulle kunna vara så att de som innan utbildningen 

känner att utbildningen är relevant och att de är motiverade att deltaga har en snabbare 

ROI än övriga. 

4.6.2. Urval 

Innan distribution av en enkät kan ske måste ett urval finnas tillgängligt. Om resultatet 

önskas kunna generaliseras blir urvalet ännu viktigare och måste då vara representativt. 

För att minimal skevhet skall uppstå i undersökningen bör urvalet vara slumpmässigt, 

urvalsramen vara korrekt och bortfallet inte för stort (Bell & Bryman 2003, s. 109).  

Urvalet i denna undersökning syftar till att vara tillräkligt stort för att kunna ge underlag 

för generella slutsatser inom det nischade område som studien behandlar. Underlaget för 

studien är speciellt eftersom det är beroende av den tid som förlöpt sedan en 

kompetensutvecklingsaktivitet. Detta begränsar storleken på den population som kan 

vara aktuell för urvalet. Som tidigare diskuterats så är enligt Phillips m.fl. ca 1-2 

månader eller mer en bra tid att förlöpa sedan kompetensutvecklingen ägt rum tills den 

utvärderas beroende på kompetensområde. I denna studie används 1 – 3 månader 

eftersom det är kunskaper som bör användas relativt omgående. Detta innebär att den 

population som finns tillgänglig inom ramarna för studien hos utbildningsföretaget 

Addskills verksamhet är de individer som deltagit i kurser inom en lämplig tidsperiod (1 – 

3 månader tillbaka i tiden). Populationen blir alltså beroende av en tidsavgränsning.  

Urvalet är samma som populationen under den aktuella tidsperioden vilket skulle kunna 

anses vara ett bekvämlighetsurval eftersom det är dessa personer som finns tillgängliga 

under den aktuella perioden. Oavsett detta så får det anses vara en hög urvalsfraktion 

eftersom den alltid blir 100 % = N/n (N är populationsstorleken och n är urvalet). 

4.6.3. Distribution av enkät 

Phillips m.fl. skriver att det är viktigt att ge respondenten möjlighet att ge sitt svar 

anonymt (Phillips, Phillips, Stone & Burkett 2007, s. 84). Denna studie har varit helt 

anonym och den enda ”etikett” som respondentens svar försetts med är från vilket 

utbildningstillfälle (kurs och datum) som det härstammar från. Detta har varit nödvändigt 

för att kunna kategorisera inkomna enkäter i de tre grupperna. 

Enkäterna distribuerades ut elektroniskt via e-post. E-post brevet fungerar som 

missivbrev där syftet men undersökningen kortfattat förklaras (se bilaga 1 för 
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missivbrev). E-postbrevet innehåller en länk till den webbaserade enkäten (se bilaga 2 

för enkät).  

Utskicket gjordes till de personer som har deltagit i kurser under september och oktober 

2009. För att höja svarsfrekvensen skickades efter ca en vecka ut en påminnelse till de 

som ej svarat. Svaren på den webbaserade enkäten samlades i en databas (Microsoft 

SQL Server). Slutligen drogs en rapport ut ur databasen med de besvarade enkäterna (se 

nedan under svarsfrekvens). 

4.6.4. Beräkning av ROI 

För att räkna fram ROI behövs fullständig redovisning av storleken på investeringen i 

utbildningsinsatsen samt de vinster som eventuellt uppstår efter denna. Nedan följer en 

redovisning av hur respektive del beräknas. Viktigt att uppmärksamma är att denna 

beräkning grundar sig på den värdering av medarbetares arbetstid som finns beskriven 

nedan under 4.6.7. 

4.6.5. Investering 

Total investering: Antal utbildningsdagar (L) x värdet av arbetstid (V dag) + arvode för 

kurs (A) 

Enligt Phillips så är mätandet av kostnaderna den lättare sidan i ROI beräkningen jämfört 

med beräkningen av vinsterna. Detta utesluter dock inte att kostnaderna består av flera 

olika komponenter och kan ses ur olika perspektiv (Philips 2003, s. 174). 

Vid investeringar i kompetensutveckling likställs ofta kostnaden med det arvode som 

betalas till utbildningsanordnaren (inklusive kursmaterial, hyra av lokal, förtäring och 

andra administrativa kostnader förknippade med utbildningen). Som Bee & Bee påpekar 

består kostnaden av mycket mer än arvodet till utbildningsanordnaren. Till kostnaden 

måste den totala kostnaden för arbetstiden under utbildningen inkluderas, se värdering 

av arbetstid under 4.6.7 (Bee & Bee 2003, s. 110). 

Denna beräkning baseras på det genomsnittliga antalet utbildningsdagar för respektive 

grupp. Även kursarvodet för den genomsnittliga utbildningen för respektive grupp 

används som en generell kostnad. Se avsnitt 4.6.9 för utbildningsarvode och längd. 

En kostnad som ytterligare kan tillkomma är kostnad för resor och boende i samband 

med utbildningen. Studien bortser från dessa kostnader men de kan med lätthet av den 

som så önskas inkluderas i ROI beräkningen, den alternativa ROI beräkningen (Figur 12) 

tar hänsyn till dessa kostnader. 

Även kostnaden för intäkts eller produktionsbortfall kan vid intresse inkluderas genom att 

tillämpa den alternativa ROI beräkningen (Figur 12). Som Bee & Bee skriver så är dessa 

svårt att standardmässigt kvantifiera beroende på att de skiljer sig mycket åt i olika 

organisationer (Bee & Bee 2003, s. 110). Detta gör att denna studie i den generella 

formels inte tar hänsyn till dessa men att de kan inkorporeras när de är av större vikt 

eller när så önskar. T.ex. skulle ROI för gruppen systemutvecklare kunna beräknas med 

ett tillägg för (intäkts-) debiteringsbortfall med ca 6400 kr per dag (8 h x 800 kr). Detta 

eftersom många personer i denna grupp arbetar som konsulter och snittdebiteringen 

ligger på ca 800 SEK per timme. Dock arbetar inte alla som konsulter och då blir 

beräkningen felaktig för de som inte gör det. Sannolikheten är större att den som har 

stora kostnader för debiterings- eller produktionsbortfall är medveten om det och då på 
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egen hand är uppmärksam på detta. De personer som inte har sådana kostnader skall 

inte behöva själva uppmärksamma att beräkningen beaktar förutsättningar som inte är 

allmängiltiga. 

4.6.6. Vinster 

Total vinst: Tidsbesparing (e) x värdet av arbetstid (V dag) x dagar sedan utbildning (t) 

På samma sätt som att kostnaderna inte består endast av arvodet, som 

utbildningsanordnaren tar ut, är vinsten inte bara den egna medarbetarens lön i 

förhållande till tidsbesparingen/effektivitetsökningen (e). Arbetstiden värderas här på 

samma sätt som på kostnadssidan, dvs. genom att kostnader för löneskatter och 

overhead-påslag läggs till individens lön, se 4.6.7. 

Effektivitetshöjningen (e) beräknas genom att svaren från enkätfråga 2 och 3 

multipliceras med varandra och därigenom ges en total tidsbesparing (se bilaga 2 för 

enkätfrågor). I denna studie har medelvärdet samt medianen av e används, ett alternativ 

skulle kunna vara att även beräkna väntevärdet på e. Väntevärdet torde dock ligga 

mycket nära medelvärdet och en beräkning av detta är således inte nödvändig i en studie 

på denna nivå. Detta eftersom arbetet med en sådan beräkning torde bli mycket 

omfattande. 

Liksom diskussionen på kostnadssidan kring om hänsyn skall tas till intäkts eller 

produktionsbortfall kan på denna post diskuteras huruvida en produktionshöjning eller 

intäktsökning skall inkluderas. Om det är så att studien väljer att istället räkna med en 

produktionsökning skulle t.ex. en tidsbesparing på 20 % leda till en potentiell 

produktionsökning på 25 % (1/(1-2,0)). Denna tankebana blir mer långsökt och det gör 

att studien håller sig till att kvantifiera värdet av den eventuella effektivitetsförbättringen 

som en kostnadsbesparing. 

4.6.7. Värdering av arbetstid 

Som framgår ovan är det nödvändigt att vid beräkningen av investeringen i 

kompetensutvecklingsinsatsen och vinsten från denna ta hänsyn till värdet av 

medarbetarens arbetstid. Arbetstidens värde presenteras per dag och innehåller tre 

komponenter. Dessa är kostnad för lön, löneskatter samt ett påslag för 

overheadkostnader. Värderingen baseras på den tidigare presenterade formeln av Bee 

och Bee (Figur 5, (Formel 4), Formel för beräkning av en anställds kostnad per dag (Bee 

& Bee 2003, s. 110). men används här för att värdera både investering och vinst.  

 

Figur 8, (Formel 5) Värdering av arbetstid per dag efter formel av Bee och Bee (Figur 5, 

(Formel 4), Formel för beräkning av en anställds kostnad per dag (Bee & Bee 2003, s. 
110).. 

Årslönen baseras på snittlönen för de som tillhör respektive grupp IT-användare, IT-

tekniker och systemutvecklare. Lönestatistiken som används kommer från SCB 

(Statistiska centralbyrån) och den lönedatabas som de tillhandahåller. Uppgifterna gäller 

2008 års löner och är genomsnittliga för hela yrkesgruppen oberoende av ort, 
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utbildningsnivå, sektor, ålder och kön. Följande genomsnittliga löner definieras för 

följande grupper: 

IT-Användare: I dag använder i stort alla förvärvsarbetande personer IT som hjälpmedel. 

En IT-användare kan därför vara ”vem som helst”. Det innebär att kostnaden för lönen i 

denna grupp är densamma som tvärsnittet för alla yrkeskategorier i lönedatabasen. 

Kostnaden för lön 2008 är 27 100 SEK per månad vilket ger 325 200 SEK per år. 

Systemutvecklare: Denna grupp motsvarar yrkeskategorin (sökordet) systemutvecklare i 

lönedatabasen. Kostnaden för lön 2008 är 37 900 SEK per månad vilket ger 454 800 per 

år. 

IT-Tekniker: Denna grupp motsvarar yrkeskategorin (sökordet) IT-tekniker i 

lönedatabasen. Kostnaden för lön 2008 är 29 500 SEK per månad vilket ger 354 000 per 

år. 

En del av kostnaden för lönen består av arbetsgivaravgifter. År 2009 är 

arbetsgivaravgifterna enligt Skatteverket 31,42 %. För personer som vid årets ingång 

inte fyllt 26 år är arbetsgivaravgifterna nedsatta till 15,49 %. Studien bortser från de 

som är under 26 år eftersom de som deltar i kompetensutvecklingsinsatserna i de flesta 

fall överstiger denna ålder. 

Svenskt näringsliv för statistik över antal arbetade dagar per år. År 2008 arbetade 

tjänstemän i snitt 205 dagar och arbetare 196 dagar. I beräkningen används för IT-

användare medelvärdet för tjänstemän och arbetare dvs. 200,5 dagar. För grupperna IT-

tekniker och systemutvecklare används medelvärdet för tjänstemän, dvs. 205 dagar. 

Bee & Bee menar att det utöver lönekostnaden och kostnaden för löneskatter skall 

adderas ett påslag för overheadkostnader. Overheadkostnaderna definieras av 

Ekonomistyrningsverket (2009) som ”kostnader för gemensam styrning, samordning, 

administration samt lokaler” och innebär alltså alla fasta kostnader som en arbetsgivare 

har för en anställd. I USA räknas dessa ofta till mellan 30 - 50 % av lönekostnaden (Bee 

& Bee 2003, s. 110). För att ange ett par svenska exempel används i Kommunförbundet 

Skånes beräkningar en overheadkostnad på 40 %. Vid ansökning om medel för att driva 

projekt från Tillväxtverket kan overheadkostnader på upp till 30 % accepteras. 

Naturvårdsverket kalkylerar på en overheadkostnad på upp till 45 %. I denna studie har 

ett påslag för overheadkostnader gjorts med 40 % beräknat på summan av 

totalkostnaden för lön samt löneskatter. 

Beräkningarna under kapitlet resultat baseras på ovan presenterade data använda i Figur 

8, (Formel 5) Värdering av arbetstid per dag efter formel av Bee och Bee (Figur 5, 

(Formel 4), Formel för beräkning av en anställds kostnad per dag (Bee & Bee 2003, s. 

110).. Det är även viktigt att observera att snittantalet arbetsdagar skiljer sig åt för de 

olika grupperna. Nedan följer en uppställning över nyckeltal som kommer att användas i 

ROI beräkningen: 
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Figur 9, Beräkning av värde per dag (Vdag) per grupp med data från ovan samt formel 
av Bee & Bee (Figur 5, (Formel 4), Formel för beräkning av en anställds kostnad per dag 
(Bee & Bee 2003, s. 110). 

4.6.8. Formel – ROI 

Värdet av arbetstiden samt den totala investeringen samt vinsten från investeringen 

sammanfattas i ROI-formeln. ROI redovisas i denna studie som procent per år, formeln 

tar hänsyn till att de olika grupperna i snitt arbetar olika antal dagar per år. Resultatet 

presenteras utan decimaler eftersom en närmare specificering skulle kunna vilseleda 

läsare att resultatet är exakt (vilket inte är fallet eftersom beräkningen är generell). 

Följande ROI formel som kommer att ligga till grund för ROI beräkningen i denna studie: 

 

Figur 10, (Formel 6) beräkning av ROI på kompetensutveckling. Vidarutveckling av Figur 
4, (Formel 3) Generell formel för beräkning av ROI på kompetensutveckling (Armstrong 
2006, s. 618, Phillips, Phillips, Stone & Burkett 2007, s. 196 samt Kearns 2005, s. 67). 

Formeln utgår från formeln utvecklad av Armstrong, Phillips m.fl. samt Kearns. Det som 

skiljer den är att vinsten från samt investeringen i kompetensutvecklingsinsatsen 

definieras och beräknas med hjälp av ett antal variabler som definieras nedan: 

 

Figur 11, Definition av variabler för ROI beräkning. Observera att variabel B och R endast 
används i formel 7. 
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Den alternativa ROI formeln nedan tar hänsyn till eventuella produktions- eller 

intäktsbortfall som kan förekomma samt eventuella resekostnader. Denna formel är 

lämplig för kalkylering för enskilda individer där dessa kostnadsposter förekommer. I 

redovisningen av resultat från studien används den generella formeln ovan.  

 

Figur 12, (Formel 7) Alternativ ROI formel (tar hänsyn till eventuella produktions- eller 
intäktsbortfall som kan förekomma samt reskostnader), Vidarutveckling av Figur 4, 
(Formel 3) Generell formel för beräkning av ROI på kompetensutveckling (Armstrong 
2006, s. 618, Phillips, Phillips, Stone & Burkett 2007, s. 196 samt Kearns 2005, s. 67). 

4.6.9. Utbildningslängd och arvode 

Eftersom beräkningen tar hänsyn till utbildningslängd (variabel L) samt arvode för 

utbildning (variabel A) kommer de genomsnittliga värdena att användas för detta. 

Följande värden anges även per grupp eftersom utbildningslängd och kostnad skiljer sig 

mycket för IT-användare, systemutvecklare och IT-tekniker. Värdena som används 

baseras från data från H1 2008 från utbildningar genomförda av utbildningsföretaget 

Addskills: 

 För IT-användare är genomsnittlig kurslängd 1,5 dagar och kostnaden per dag är i 

snitt 5 438 SEK. 

 För systemutvecklare är genomsnittlig kurslängd 3,2 dagar och kostnaden per dag 

är i snitt 6 150 SEK. 

 För IT-tekniker är genomsnittlig kurslängd 3,6 dagar och kostnaden per dag är i 

snitt 5 238 SEK. 

Arvodena ovan multipliceras med den genomsnittliga kurslängden, variabel L, för att på 

så vis kvantifiera variabel A i ROI beräkningen, se Figur 10 (Formel 6). 

4.6.10. Återbetalningstid (Pay-Back) 

Även återbetalningstiden för investeringen redovisas i kapitel 5.2.3. För uträkning av 

denna används den tidigare angivna formeln i Figur 3 (Formel 2). Återbetalningstiden är 

intressant som jämförelse med andra typer av investeringar. 

4.7. Kritisk granskning av metoden 

Som Bell skriver så måste, oavsett val av metod, författaren ha ett kritiskt 

förhållningssätt till denna (Bell 1995, s. 62 - 63). Den generella kritiken mot kvantitativ 

forskning kan riktas även mot denna studie. Enligt Bell & Bryman är de främsta 

argumenten mot kvantitativa studier att de (Bell & Bryman 2003): 

 Skiljer inte mellan människor/sociala institutioner och naturvetenskapen. 

 Mätprocessen medför en konstgjord känsla av precision. 

 Kopplingen mellan forskningen och människors vardag försvåras av 

mätprocessen. 

 Analysen av olika variabler leder till en bild som inte representeras av 

verkligheten 
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Dessa argument gäller även denna studie. Alternativet är en kvalitativ metod med alla de 

svagheter som en sådan metod besitter. En kvalitativ metod skulle kunna ge en mer 

exakt bild av effekten för ett par enskilda individer men den skulle inte innebära samma 

möjligheter till beräkning av en mer generell ROI för en grupp individer. 

En möjlig felkälla i den valda kvantitativa metoden är att individen feluppskattar dels hur 

stor del av arbetstiden som han eller hon arbetar med den aktuella produkten dels hur 

stor tidsbesparingen blir. Detta är en allvarlig felkälla eftersom den direkt påverkar 

resultatet i ROI beräkningen. Bee & Bee menar dock att individen i ett fall som detta är 

den bästa källan (Bee & Bee 2003, s. 212). Det torde även vara så att vissa individer 

uppskattar felaktigt positivt och andra felaktigt negativt. Om så är fallet borde denna 

felkälla totalt bli relativt neutral och därför inte ge någon större påverkan på resultatet. 

Ett annat perspektiv på detta är vem respondenten lämpligen skulle vara om inte 

personen som deltagit i utbildningen själv. En alternativ person skulle i så fall vara någon 

som observerar personen i fråga t.ex. en kollega eller chef. Det är dock tveksamt om det 

skulle göra risken för feluppskattning mindre.  

En faktor i metoden som kan diskuteras är tiden. När är den bästa tidpunkten är att följa 

upp kursen med den typ av enkätundersökning som används i denna studie? Detta är en 

osäkerhetsfaktor. Tiden som har valts, en till tre månader efter kurs, har valts baserat på 

rekommendation från bl.a. Phillips m.fl. som menar att det är en lämplig tidpunkt. Vidare 

har tidpunkten valts ur det hänseende att det skall finnas ett stort underlag att skicka 

enkäten till. Även Bee & Bee menar att speciellt IT-kunskaper är en relativt flyktig vara 

om de inte används, och därför kan en uppföljning relativt tätt inpå kurs vara lämplig. 

På vinstsidan har i den ekonomiska beräkningen endast tagits hänsyn till 

tidsbesparingen/effektivitetsförbättringen för organisationen. Inte alltför ovanligt är det 

att det finns andra direkta effekter av utbildningen. Speciellt inom IT-konsultbranschen 

där många IT-tekniker och systemutvecklare arbetar kan utbildning direkt leda till nya 

kunduppdrag. Enligt utbildningsföretaget Addskills webbplats kan organisationer spara 

stora resurser i form av minskade kostnader för licenser på programvara från Microsoft 

genom att i samband med utbildning genomföra Microsoft certifiering (gäller 

systemutvecklare och IT-tekniker). 

En intressant aspekt på undersökningen är hur lång tid som effekten kan tänkas bestå. 

Det som kan eliminera effektförbättringen är nya versioner av de aktuella IT-produkterna 

samt att organisationsförändringar kan ske som gör att de som deltagit i utbildningen 

inte längre använder samma produkter. Den riskfaktor som Hansson talar om, att den 

anställda slutar, är också något som skulle kunna tas hänsyn till. Ett sätt att göra detta 

skulle kunna vara att ca ett år efter genomförd utbildning skicka ut en liknande enkät 

som i denna undersökning för att då fråga om effekterna om utbildningen har bestått 

samt om individen är kvar hos samma arbetsgivare. 

En reaktion som kan uppkomma och som är befogad är: Det blir ju egentligen ingen 

ökad intäkt för de flesta, istället blir det en tidsbesparing som i sin tur leder till en möjlig 

ökning av produktionskapaciteten!  

Ur ett perspektiv har personen som kommer med denna synpunkt rätt, den ökade 

effektiviteten medför inte automatiskt högre intäkter eller lägre kostnader för 

arbetsgivaren. Argumenten är dock flera för att använda detta mått för denna typ av 

beräkning: 
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 En vedertagen ”sanning” är att tid är pengar. 

 Kostnadsbesparingar genom minskat behov av övertid eller extrapersonal är lätta 

att genomföra.  

 Effektivare personal torde medföra motsvarande höjning i produktion vilket 

medför högre intäkter. 

 Det sätt som föreslås av befintlig teori inom området (jämför till exempel Kearns 

eller Phillips m.fl.) föreslår detta som ett möjligt mätverktyg.  

För att säkerställa att tidsbesparingen kommer organisationen tillgodo är svaren på de 

”mjukare” frågorna i enkäten om bland annat inspiration och motivation vara viktiga och 

relevanta. Det torde vara mer sannolikt att medarbetare som känner sig både inspirerade 

och motiverade tar tillvara möjligheten till högre produktivitet. 

Ett exempel kan vara ett företag som är inne i en mycket expansiv period. Genom att 

öka effektiviteten hos sin ekonomiavdelning kan företaget minska behovet av 

nyanställningar även vid ökad arbetsmängd. Detta innebär i sin tur en 

kostnadsbesparing. 

Det är möjligt att en avdelning bestående av ett antal personer som arbetar mycket med 

en applikation vid personalavhopp skulle kunna undvika att anställa en ny medarbetare 

genom att istället utbilda/höja effektiviteten hos de befintliga.  

Vidare skulle en organisation genom att utbilda en större grupp medarbetare kunna 

minska det totala antalet anställda i gruppen med bibehållen produktion. Detta är 

troligen en primärt teoretisk tanke eftersom det troligen skulle bli ett stort motstånd hos 

personalen inför en utbildning av denna typ. Detta eftersom utbildningen, om den blir 

framgångsrik, innebär att medarbetare blir uppsagda. Detta skulle troligen innebära att 

utbildningen förlorar sin effekt. 

Som tidigare nämnts i avgränsningen utgår alla beräkningar från att respektive individs 

arbetstid är heltid. Individer som arbetar deltid kommer att generera en lägre ROI än 

beräkningen kommer fram till. Individer som arbetar mer än heltid kommer att generera 

en högre ROI än beräkningen visar. Detta innebär även att återbetalningstiden blir längre 

respektive kortare. Denna felkälla slår dock både positivt och negativt mot beräkningen 

och borde på så vis vara relativt neutral. Naturligtvis skulle det vara möjligt att anpassa 

formeln för personer som arbetar mer respektive mindre än heltid för att för dessa göra 

en korrekt ROI beräkning.  
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5. Resultat 
Resultatredovisningen baseras på den tidigare beskrivna metoden och den 

enkätundersökning som genomförts. Resultatet tillsammans med tidigare presenterad 

teori ligger till grund för den kommande diskussionen. Svarsfrekvens samt bortfall 

redovisas, ROI och återbetalningstiden beräknas samt övriga effekter presenteras. 

Resultatkapitlet besvarar även forskningsfråga 4 - Hur lång tid tar i snitt återbetalnigen 

för en investering i kompetensutveckling för respektive grupp: IT-användare, IT-tekniker 

samt systemutvecklare? 

5.1. Svarsfrekvens 

För studiens tillförlitlighet är svarsfrekvensen av yttersta intresse. Efter utskick nummer 

1 erhölls 125 svar från 493 utskickade enkäter. Utskicket gjordes den 3:e december, 

således 1 – 3 månader efter genomförd kurs. En påminnelse skickades till de som ej 

svarat innan den 9:e december, detta resulterade i ytterligare 37 besvarade enkäter.  

 

Figur 14, Svarsfrekvens. 

Svarsfrekvensen på 33 % innebär att undersökningen haft ett bortfall på 67 %. Det är 

nödvändigt att reflektera över vad detta bortfall innebär för studiens reliabilitet. Att inte 

fler besvarat enkäten kan ha många orsaker. Bell & Bryman menar att svarsfrekvensen 

ofta är lägre vid undersökningar gjorda via e-post och refererar till en studie där 

frekvensen var 8 % respektive 27 % (Bell & Bryman 2003, s. 529 f). Även Trost 

bekräftar att svarsfrekvensen ofta blir lägre vid undersökningar via e-post och menar att 

det beror på att e-post brev lättare ”glöms bort” och att påminnelser uppfattas som 

tjatiga (Trost 2007, s. 133 ff). En annan tänkbar orsak är det ”brus” som idag 

förekommer i många personers e-post låda i form av reklamutskick, nyhetsbrev m.m. 

Alla brev som inte är direkt personligt skrivna till respondenten i fråga av någon som den 

personen känner till riskerar att tas bort omgående. 

Med denna bakgrund anser författaren att svarsfrekvensen om 33 % är tillfredställande 

för att ge studien en godtagbar reliabilitet. 

5.2. Beräkningar 

Utifrån tidigare presenterad teori tillsammans med insamlad data kommer ROI samt 

återbetalningstid beräknas. Resultaten kommer att redovisas generellt för respektive 
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ROI – Effekten av kompetensutveckling inom IT-området 
 

 
 

27 
 

grupp men skiljer sig givetvis för olika individer. Genom att beräkna den totala 

tidsbesparingen baserat på fråga 2 och 3 per individ ges tidsbesparingen i procent.  

Observera att beräkningstiden för ROI är ett år vilket innebär att det värde som anges är 

överskottet från investeringen år 1.  

5.2.1. Insamlad ROI data 

För beräkning av ROI är tidsbesparingen i % den variabel som enkätundersökningen 

bidragit med. I den använda ROI formeln (Figur 10, Formel 5) definierad som variabel 

”e”. Genom att multiplicera fråga 2 och 3 i enkätundersökningen för varje respondent 

definieras följande medelvärde och median per grupp:  

 IT-användare: Medelvärdet av tidsbesparingen är 3,954 % och medianen är 3 %. 

 Systemutvecklare: Medelvärdet av tidsbesparingen är 6,515 % och medianen är 2 

%. 

 IT-tekniker: Medelvärdet av tidsbesparingen är 6,581 % och medianen är 4 %. 

Frågorna 2 och 3 har en korrelation där de respondenter som angivit låga värden på den 

ena frågan så också ofta gjort på den andra frågan. Detta sammanfattas och illustreras 

genom följande diagram som är generellt för de tre olika grupperna: 

 

Figur 15, Diagram över korrelation mellan svar på fråga 2 och 3. På x-axeln återfinns 
respondent 1,2,3...162. 
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Spridningen på den uträknade tidsbesparingen (e) illustreras genom följande diagram: 

 

Figur 16, Spridningen på den uträknade tidsbesparingen (e). 

5.2.2. Beräkning av generell ROI per grupp 

Nedan presenteras en ROI beräkning per grupp. Viktigt att vara medveten om är att alla 

beräkningar utgår ifrån den generella ROI formeln som återfinns i Figur 10, Formel 6 

vilket innebär att hänsyn inte tas till kostnader för produktions-/intäktsbortfall eller 

resekostnader. 

IT-användare: Medelvärdet av tidsbesparingen är 3,954 %. 

 

Systemutvecklare: Medelvärdet av tidsbesparingen är 6,515 %. 

 

IT-tekniker: Medelvärdet av tidsbesparingen är 6,581 %. 

 

Intressant att notera är den stora skillnad som föreligger för hur olika ROI blir för de 

olika grupperna. Det är flera faktorer som ligger bakom detta. Dels olika uppfattning om 
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vikten i den tidsbesparing som gjorts samt även vilka kostnader som utbildningen är 

förknippad med. Överraskande blir investeringen i kompetensutveckling för IT-användare 

mest lönsam (ROI på 87 % jämfört med en ROI på 67 % respektive 41 %). Detta trots 

att IT-användare är den gruppen som upplever att de sparat minst tid jämfört med 

övriga grupper (ca 4 % jämfört med ca 6,5 %). Förklaringen till detta är att 

investeringen är betydligt mindre för en IT-användare än för en systemutvecklare eller 

tekniker. 

Ett intressant perspektiv som kan appliceras på dem som svarat att de använder den 

aktuella produkten en stor del av sin arbetstid men som inte anser sig har blivit 

effektivare är om inte denna utbildning ändå kan vara mycket lönsam alternativt kritisk 

för den aktuella organisationen. Kearns menar i sin modell ”The 3 Box System” (Figur 7) 

att viss utbildning inte medför något egentligt affärsvärde, som ökad effektivitet, utan 

istället handlar om att tillgodose att individen kan utföra sina arbetsuppgifter. Detta är 

ett intressant synsätt som skulle kunna göra utbildning som inte verkar lönsam till den 

för organisationen viktigaste. Dock är utgångspunkten i ROI beräkningen att 

investeringen varit olönsam eller felaktig för de som inte anser sig ha blivit mer effektiva 

inom den aktuella produkten. Sannolikt är även att de organisationer som genomför 

utbildning som kategoriseras till ”Box 1” är medvetna om detta och på så vis värdesätter 

den på andra vis än genom den typ av ROI beräkning som presenteras i denna studie. 

Eftersom medelvärdet och medianen skiljer sig åt är en jämförelse där ROI beräknas på 

medianen intressant. Den som är kraftigt kritisk till denna typ av undersökning kan med 

hänvisning till försiktighetsprincipen hävda att medianen är det värde som skall användas 

eftersom det är betydligt lägre. Som jämförelse presenteras därför motsvarande ROI 

beräkning som ovan men med variabel e satt till medianen istället för medelvärdet. 

Beräkningen utgår liksom tidigare beräkningar från Figur 10, Formel 6: 

IT-användare: Medianen av tidsbesparingen är 3 %. 

 

Systemutvecklare: Medianen av tidsbesparingen är 2 %. 

 

IT-tekniker: Medianen av tidsbesparingen är 4 %. 

 

(4 % X 3 177 x 205) - (3,6 X 3 177 + (3,6 x 5 238)) 

ROI = x 100 = -14% 

(3,6 X 3 177 + (3,6 x 5 238)) 

(2 % X 4 082 x 205) - (3,2 X 4 082 + (3,2 x 6150)) 

ROI = x 100 = -49% 
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(3 % X 2984 x 200,5) - (1,5 X 2984 + (1,5 x 5438)) 
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Nedan presenteras ett diagram över resultaten från de sex olika beräkningar som gjorts 

ovan: 

  

Figur 17, Diagram över ROI beräknat på medelvärde och median. 

Det går inte att ge någon fullständig förklaring kring varför spridningen i resultaten från 

de olika grupperna skiljer sig olika mycket åt. Fråga ett på enkätundersökningen kan 

eventuellt bringa mer klarhet i varför gruppen systemutvecklare är den som har en 

median som avviker kraftigast från gruppen stort. På frågan: Har du hunnit börja 

använda dig av de kunskaper som utbildningen behandlade? Så tillhör 12 av 22 av de 

som ”har använt sig till stor del av de nya kunskaperna” till gruppen systemutvecklare. 

Kanske än mer anmärkningsvärt är att 10 av de 11 som inte har använt sig av de nya 

kunskaperna alls är systemutvecklare. 

Skillnaden i spridningen förtydligas genom diagrammet nedan. Svarsalternativen är 

omgjorda till siffror och 1 motsvarar Nej, inte alls, 2 motsvarar Nej, inte speciellt mycket, 

3 motsvarar Ja, till viss del och 4 motsvarar Ja, i stor utsträckning. 

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
M

e
d

el
vä

rd
e

M
e

d
ia

n

M
e

d
el

vä
rd

e

M
e

d
ia

n

M
e

d
el

vä
rd

e

M
e

d
ia

n

IT-användare Systemutvecklare IT-tekniker

ROI beräknat på medelvärde och median

ROI



ROI – Effekten av kompetensutveckling inom IT-området 
 

 
 

31 
 

 

Figur 18, Diagram över spridning av svar på enkätfråga 1. Svarsalternativen är omgjorda 
till siffror och 1 motsvarar Nej, inte alls, 2 motsvarar Nej, inte speciellt mycket, 3 
motsvarar Ja, till viss del och 4 motsvarar Ja, i stor utsträckning. 

Grupperna skiljer sig således åt när det gäller spridningen av svaren. Som tidigare 

nämnts är detta förklaringen till att även skillnaden mellan medianen och medelvärdet 

skiljer sig mycket mellan de olika grupperna.  

5.2.3. Beräkning av återbetalningstid 

Genomsnittlig återbetalningstid (Pay-Back) per grupp beräknas nedan. Beräkningen 

baseras på ROI och utgår ifrån formeln angiven i Figur 3, (Formel 2). Beräkningen utgår 

ifrån den ROI baserat på medelvärdet som räknats fram. För att göra detta multipliceras 

investeringen med ROI per år plus ett (Nettoavkastning = Investering x (ROI + 1). 

Återbetalningstiden räknas fram per år men kan med lätthet räknas om till arbetsdagar 

genom att använda tidigare presenterade data för respektive grupp. 

IT-användare: Återbetalningstiden för gruppen är 0,53 år vilket motsvarar 107 

arbetsdagar (0,53 x 200,5 = 107 arbetsdagar). 

 

Systemutvecklare: Återbetalningstiden för gruppen är 0,60 år vilket motsvarar 123 

arbetsdagar (0,60 x 205 = 123 arbetsdagar). 

 

IT-tekniker: Återbetalningstiden för gruppen är 0,71 år vilket motsvarar 145 arbetsdagar 

(0,71 x 205 = 145 arbetsdagar). 
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Som jämförelse presenteras även återbetalningstiden beräknad på medianen som en 

alternativ beräkning. Beräkningen sker genom samma formel som ovan och presenteras 

på samma sätt: 

IT-användare: Återbetalningstiden för gruppen är 0,7 år vilket motsvarar 107 

arbetsdagar (0,7 x 200,5 = 141 arbetsdagar). 

 

Systemutvecklare: Återbetalningstiden för gruppen är 1,96 år vilket motsvarar 402 

arbetsdagar (1,96 x 205 = 402 arbetsdagar) 

 

IT-tekniker: Återbetalningstiden för gruppen är 1,16 år vilket motsvarar 145 arbetsdagar 

(1,16 x 205 = 238 arbetsdagar). 

 

  

(3,6 X 3 177 + (3,6 x 5 238)) 

Pay-Back = = 1,16 år 

(3,6 X 3 177 + (3,6 x 5 238)) x (- 14 % + 1) 

(3,2 X 4 082 + (3,2 x 6150)) 

Pay-Back = = 1,96 år 

(3,2 X 4 082 + (3,2 x 6150)) x (- 49 % + 1) 

(1,5 X 2984 + (1,5 x 5438)) 

Pay-Back = = 0,7 år 

(1,5 X 2984 + (1,5 x 5438)) x (42 % + 1) 

(3,6 X 3 177 + (3,6 x 5 238)) 

Pay-Back = = 0,71 år 

(3,6 X 3 177 + (3,6 x 5 238)) x (41 % + 1) 
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Nedan presenteras ett diagram över resultaten från de sex olika beräkningar som gjorts 

ovan: 

  

Figur 19, Diagram över Pay-Back beräknat på medelvärde och median. 

Det framgår tydligt att skillnaden i återbetalningstiden är stor mellan de olika grupperna. 

För IT-användare skiljer sig tiden mindre, 0,53 år jämfört med 0,7 år. För IT-tekniker så 

är det 0,71 år jämfört med 1,16 år och för systemutvecklare 0,6 år jämfört med 1,96 år. 

Korrelationen mellan framförallt fråga ett samt variabel e är påtaglig och framförallt för 

gruppen systemutvecklare. Nedan förtydligas sambandet genom ett diagram: 

 

Figur 20, Diagram över korrelationen mellan fråga ett och variabel e för gruppen 
systemutvecklare. På x-axeln återfinns respondent 1,2,3...162. 
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De verbala svarsalternativen på den första frågan motsvaras av 0,1 motsvarar nej, inte 

alls, 0,2 motsvarar Nej, inte speciellt mycket, 0,3 motsvarar Ja, till viss del och 0,4 

motsvarar Ja, i stor utsträckning. Diagrammet visar att de som anser sig ha börjat 

använda sig av de nya kunskaperna också är de som anser sig ha fått störst 

tidsbesparing. 

5.3. Kritisk granskning av beräkningar 

Den mänskliga faktorn är en av möjliga felkällor som finns efter att den data som 

enkätundersökningen resulterat i är insamlad. Felräkningar kan ske både vid 

sammanställande av data samt vid beräkning av ROI och återbetalningstider. Räknefel 

kan även ske vid tidigare beräkning av de variabler som används för beräkning. För att 

minimera denna risk har beräkning skett med Microsoft Excel samt kontrollräknats 

utanför programmet. Vidare har även personer (förutom författaren) granskat 

beräkningarna och rimligheten i studien. 

Beräkningarna tar hänsyn endast till de definierade variablerna. I det fall som 

utbildningen har medfört vinster eller kostnader som går utanför dessa variabler missar 

beräkningen helt dessa. Det kan alltså vara så att ROI blir både högre och lägre om 

hänsyn tagits till ytterligare faktorer och dessa inkluderats som ytterligare variabler.  

Studien beräknar ROI på ett år men mätningen d.v.s. inhämtningen av data till 

beräkningen sker 1-3 månader efter kompetensutvecklingsinsatsen. Beräkningen kan slå 

fel på det vis att det inte är säkert att personen som utbildats är kvar hos sin 

arbetsgivare under ett års tid. Det kan också vara så att en omorganisation sker som 

leder till förändrade arbetsuppgifter och som gör att de nya kunskaperna inte kommer till 

nytta. Att göra antagandet att effektförbättringen kan verka under ett års tid är således 

en möjlig felfaktor. 

5.4. Andra effekter 

En investering i kompetensutveckling kan medföra ett stort antal olika effekter. Den 

effekt som diskuterats ovan är den ekonomiska effekten. Som tidigare diskuterats så 

finns det ytterligare förutsättningar som måste ligga till grund för att dessa ekonomiska 

effekter skall komma organisationen tillgodo. Dessa olika mjuka faktorer redovisas 

nedan. Resultaten är hämtade utifrån fråga 1, 4, 5, 6 och 7. De redovisas generellt för 

hela urvalet (162 respondenter) och inte separat för varje grupp. För beskrivning av 

enkätfrågor samt svarsalternativ se 4.6.1, Utformning av enkät, alternativt bilaga 2. 

Svaren på dessa frågor illustreras i följande diagram: 
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Figur 21, Sammanställning över enkätsvar på fråga 1, 4, 5, 6 och 7 (Se bilaga 2 för 
enkätfrågor). 

Den första frågan behandlar huruvida respondenten alls använt sig av de kunskaper som 

utbildningen behandlade. 11 personer (6,8 %) hade inte alls använt sig av de nya 

kunskaperna från utbildningen. Ytterligare 35 personer (21,6 %) har inte använt sig 

speciellt mycket av de nya kunskaperna. Majoriteten på 94 personer (58,0 %) svarar att 

de använt sig av de nya kunskaperna till viss del. 22 personer (13,6 %) har använt de 

nya kunskaperna till stor del.  

Att de flesta anser sig ha använt de nya kunskaperna till viss del är inte speciellt 

häpnadsveckande. Det som är intressant är spridningen av svaren. Att ca 7 % av de som 

utbildats inte applicerat sina kunskaper innebär att den investering som gjorts på dessa 

individer får anses gå förlorad. Detta speciellt inom IT-området där utvecklingen går fort 

och nya programvaror kommer i ett högt tempo. Även Bee & Bee menar att detta är 

speciellt viktigt om utbildats inom en ny programvara inom IT eftersom det är kunskap 

med kort livslängd om den inte används (Bee & Bee 2003, s. 205). Även om 

respondenten inte använt sig av kunskaperna vid tidpunkten för enkätundersökningen 

kan det vara så att de kommer att användas längre fram. Detta kan göra att 

investeringen kommer till nytta ändå men det är högst tveksamt. 

Den fjärde frågan tar upp individens tillstånd efter utbildningen genom att behandla 

huruvida individen känner ökad motivation i arbetet efter utbildningen eller ej. På frågan 

svarar 44 personer (27,2 %) att de kände att utbildningen till stor del gav dem ökad 

motivation i arbetet. 99 personer (61,1 %) kände att utbildningen till viss del gav dem 

ökad motivation i arbetet. Vidare anser sig 17 personer (10,5 %) inte att utbildningen 

ökat deras motivation speciellt mycket och 2 personer (1,2 %) kände inte alls att 

utbildningen ökade deras motivation. 
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Även den femte frågan behandlar individens tillstånd efter utbildningen. Frågan klargör 

om den aktuella individen känner sig mer inspirerad att lösa arbetsuppgifter på nya sätt 

nu än innan utbildningen. Av respondenterna var det 1 person (0,6 %) som inte alls 

kände att utbildningen gav honom eller henne inspiration till att lösa uppgifter på nya 

sätt. 13 personer (8,0 %) ansåg inte att deras inspiration till att lösa uppgifter på nya 

sätt ökat speciell mycket. 100 personer (61,7 %) ansåg till viss del att utbildningen givit 

den inspiration att lösa uppgifter på nya sätt och 48 personer (29,6 %) ansåg att 

påstående stämmer till stor del. 

Frågorna gällande motivation respektive inspiration är viktiga eftersom den ökade 

motivationen och inspirationen gör sannolikheten större att den eventuella 

effektivitetsförbättringen kommer arbetsgivaren tillgodo. De är vidare ett mått på att 

utbildning är lönsamt på fler än bara ett sätt. Effekten av att medarbetare känner sig 

mer motiverade och inspirerade efter utbildningen är svår att kvantifiera. Dock kan en 

personlig reflektion ge svar på om jag som individ presterar bättre när jag känner mig 

mer motiverad och inspirerad? 

Frågan nummer sex syftar till att få information om individens tillstånd innan 

utbildningen. Detta genom att ta reda på om individen inför utbildningen kände att denna 

var relevant. 98 personer (60,5 %) angav att utbildningen i stor utsträckning kändes 

relevant 57 personer (35,2 %) tyckte att utbildningen kändes till viss del relevant. 7 

personer (4,3 %) kände inte inför utbildningen att den var relevant i stor utsträckning. 

Ingen person kände innan utbildningen att den inte var relevant alls. 

Även fråga sju avser att få information om individens tillstånd innan utbildningen och 

ställer frågan om personen innan utbildningen kände sig motiverad att deltaga. 1 person 

(0,6 %) svarade att han eller hon inför utbildningen inte kände sig speciellt motiverad att 

deltaga. 20 personer (12,4 %) kände sig till viss del motiverade att deltaga och 142 

personer (87 %) kände sig i stor utsträckning motiverade att deltaga. 

De två sista frågorna behandlar individens tillstånd innan utbildningen. Dessa frågor är 

intressanta ur det perspektivet att det sannolikt är så att de personer som känner att 

utbildningen är relevant och känner sig motiverade innan är de som har störst utbyte av 

kursen. Detta skulle kunna indikera på att det är en viktig faktor för organisationer att 

säkerställa för att maximera effekten av investeringen i kompetensutveckling. 

Svaren var på de två sista frågorna mycket samstämmiga, på fråga sex svarade 95,7 % 

att utbildningen till viss eller stor del kändes relevant innan de deltog. På fråga sju 

svarade 99,4 % att de innan utbildningen kände sig motiverade att deltaga (varav 87 % 

till stor del). Att svaren var så likartade gör att det är svårt att göra några ytterligare 

analyser av svaren på dessa två frågor. Möjligen skulle svaren tyda på att personer 

generellt tycker att kompetensutveckling är relevant och därför känner sig motiverade att 

deltaga. 
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6. Diskussion 
Som nämnts tidigare i denna studie är författaren inte helt opartisk. Vetskapen härom 

gör att författaren gjort sitt yttersta för att ta hänsyn till detta och försöker distansera sig 

och diskutera på ett om möjligt objektivt sätt. Det är dock viktigt att läsaren är 

medveten om detta faktum, speciellt inför diskussionen och slutsatsen som ger utrymme 

för mer reflektioner än den övriga studien. 

Oavsett exaktheten i de resultat som jag fått fram genom studien anser jag att det är 

mycket viktigt att göra en ansats att mäta denna typ av investeringar. Annars stannar 

argumenten vid att ”vi behöver utbilda oss igen” eller att ”nu vill medarbetaren gå en 

kurs igen”. Beslut fattas ofta på magkänsla även när beslutsunderlag finns, som Ari 

Riabacke (författare till avhandlingen: Development of Elicitiation Methods for Managerial 

Decision Support) säger i en intervju i IDG. Han är dock även kritisk till att ge 

beslutsunderlag utformat i allt för detaljerade siffror. Troligen har han rätt i att 

försiktighet bör iakttagas med att specificera underlaget för detaljerat. En indikation på 

ett nyckeltal som t.ex. ROI borde om inte annat kunna påverka magkänslan och göra 

besluten mer välgrundade. 

Studien utgår bland annat från den teori som tidigare presenterats av Kearns där han 

framför ett antal ståndpunkter. De är att utbildning skall antas vara olönsam till 

motsatsen är bevisad, utvärderingen måste ta sin början före utbildningsinsatsen samt 

att organisationen kan ha två syften med kompetensutveckling, grundläggande eller 

förbättrande (se kapitel 2.4). Denna studie antar att utbildning är olönsam genom att 

den inte anses ha något grundvärde utan att hela värdet skapas genom den eventuella 

effektivitetsförbättringen som mäts på ett objektivt sätt. Studien tar sin början före 

utbildningsinsatsen på så vis att en del av de variabler som kvantifieras är historiska 

data. I enkätundersökningen frågas även efter förhållanden efter utbildningen jämfört 

med förhållanden före utbildningen vilket gör att de kan kvantifieras. Studien gör vidare 

ett antagande kring syftet med kompetensutvecklingsinsatsen och mätningarna utgår 

ifrån detta antagande (effektivitetsförbättring). Utbildning inom IT-området är sällan så 

kritiskt som körkortsutbildning alternativt utbildning för en sjuksköterska, vilket hör till 

kategorin grundläggande utbildning. IT-utbildning handlar till stor del om att göra den 

individ som deltar mer effektiv och mer kunnig inom den aktuella produkten, det handlar 

alltså om en förbättrande utbildning. 

Svaren på fråga tre och fyra gällande effekten av utbildning i form av ökad motivation 

och inspiration torde vara mycket viktiga för sannolikheten att effektökningen eller 

tidsbesparingen skall komma organisationen till nytta. Svaren på dessa två frågor är i 

undersökningen följande: 88,3 % av respondenterna känner till viss eller stor del ökad 

motivation i arbetet med anledning av utbildningen. 91,3 % känner att utbildningen till 

viss eller stor del givit dem mer inspiration till att lösa uppgifter på nya sätt. Att 

respondenterna svarar så pass positivt på dessa två frågor gör att det skulle kunna 

tänkas att detta ytterligare stärker den tidsbesparande effekten från utbildningen och 

eventuellt även höjer innovationsbenägenheten hos de som deltagit. Detta är inget som 

kan fastställas utan ett eventuellt mervärde. Vad dock dessa svar kan belysa är den 

motivationsfaktor som kompetensutveckling är. Detta är som tidigare nämnt viktigt för 

att effektivitetsbesparingen skall komma organisationen till nytta. Medarbetare som 

känner ökad motivation och inspiration borde vara klart mindre benägna att fördriva sin 

besparade tid på annat vis än att vara mer effektiva.  
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Anledningen till valet av tidsperiod för beräkning till ett år har flera aspekter. Mätningen 

sker redan 1-3 månader efter avslutad kurs. Anledningen till att ROI ej beräknas på 

denna korta period är att jämförelse då skulle bli svår med andra typer av investeringar. 

Ett år är en tidsperiod som underlättar jämförelser med andra investeringar. En 

beräkning på två år skulle oundvikligen visa på ett högre ROI men då blir andra 

osäkerhetsfaktorer än mer påtagliga. Det faktum som Hansson presenterar, nämligen 

risken att medarbetare slutar och att effektivitetsförbättringen således uteblir blir dubbelt 

så stor om mätningen sker på två år istället för ett år. 

Det finns även andra perspektiv på tidsaspekten. Speciellt inom IT-området är en 

applikations livslängd begränsad. Microsoft släpper nya programvaror med ett par års 

mellanrum. Ofta går merparten av de kunskaper som en individ besitter att använda i 

den nya versionen men inte alltid, detta är alltså en risk. Det kan även vara så att 

effektivitetsförbättringen avtar med tiden. Detta kan för vid önskemål inkluderas i ROI 

beräkningen. Det kan vara extra intressant för den som önskar genomföra beräkningen 

för en längre tidsperiod. Effektivitetsförbättringen (e) skulle kunna beräknas till 100 % år 

ett, 70 % år två, 30 % år tre och 0 % år fyra och på detta sätt avta med tiden. Det 

skulle även kunna vara så att en liten initial effektivitetsförbättring (e) skulle riskera avta 

fortare än en större. Detta beroende på att en mindre effektivitetsförbättring tyder på att 

produkten används i mindre omfattning och detta i sin tur skulle kunna leda till att 

effektivitetsförbättringen avtar i större omfattning än om den initialt varit högre. 

Denna studie fokuserar på ROI men beräknar även återbetalningstiden eller Pay-Back. 

ROI är en term som är välkänd och används flitigt av olika organisationer i 

marknadsföringssammanhang (exempelvis Microsoft, Atea och Projectplace). ROI är även 

den term som används i befintlig teori inom området (Exempelvis Kirkpatrick och Phillips 

m.fl.). Den av de två metoderna som är den mest använda inom investeringskalkylering 

är enligt wikipedia Pay-Back metoden. Detta skulle kunna göra att det för att göra 

jämförelser är viktigare att prata om återbetalningstiden än ROI. Det i sin tur skulle 

kunna innebära att denna studie i så fall skulle fokusera mer på Pay-Back än på ROI. 

Dock är det mycket enkelt att räkna om ROI till Pay-Back vilket gör att en jämförelse 

redan är lätt att genomföra med Pay-Back som nyckeltal. Skulle någon vara intresserad 

av att beräkna endast Pay-Back utan att nämna ROI går mycket av det som behandlas i 

denna studie att tillämpa.  

Anmärkningsvärt att den grupp (IT-användare) som inte automatiskt har en IT relaterad 

huvudarbetsuppgift (till skillnad från systemutvecklare och IT-tekniker) ändå är den 

grupp som har högst ROI. Detta är även den grupp som uppmäts till minst 

effektivitetsförbättring (e). Anledningen till att ROI ändå blir högst i denna grupp är att 

storleken på investeringen är betydligt lägre för IT-användare än de andra två 

grupperna.   

En intressant aspekt på spridningen mellan respondenterna inom grupperna (framförallt 

systemutvecklare) är vikten av att rätt individ går rätt utbildning i rätt tid. Speciellt 

påtagligt är detta för gruppen systemutvecklare, drygt en tredjedel av respondenterna 

inom gruppen har efter 1-3 månader inte alls eller inte speciellt mycket använt sig av de 

nyvunna kunskaperna (24 av 66 personer). Det är inte osannolikt att dessa individer 

aldrig kommer att ha nytta av det som de lärt sig. Detta i sin tur leder till att 

investeringen varit bortkastad för företaget. Dock är vetskapen om detta något som en 

organisation kan dra stor nytta av. Om det är så att medarbetare ofta svarar att de inte 
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använder sig av de nyvunna kunskaperna är detta ett stort problem och något som 

behöver åtgärdas. Första steget för att kunna göra detta är att bli medveten om det. Det 

framgår tydligt av diagrammet över korrelationen mellan fråga ett och variabel e för 

gruppen systemutvecklare att de som upplever sig ha blivit mer effektiva är också de 

som givit ett mer positivt svar på denna fråga (se Figur 20).  

En anledning till att systemutvecklare har den största spridningen mellan medelvärde och 

median beror på karaktären av deras arbetsuppgifter. Många inom gruppen arbetar som 

konsulter och arbetsuppgifterna styrs då till stor del av vilka uppdrag de får för tillfället. 

Det skulle därför kunna vara så att möjlighet att arbeta i den aktuella produkten inte ges 

direkt efter utbildningen men att chansen kommer senare. Detta antagande kan även 

stärkas av diskussionen i förra stycket där det var många av de som inte använt sig av 

de nya kunskaperna som på samma gång givit en låg e variabel, vilket leder till en ökad 

spridning av medelvärdet och medianen. 

Exempel på ett praktiskt användningsområde för det sätt att mäta samt beräkna ROI 

som används i denna studie kan vara att använda resultaten hos ett utbildningsföretag. 

Exempelvis skulle kursutvärderingen hos utbildningsföretaget Addskills kunna utvecklas 

genom att komplettera den utvärdering som görs direkt efter kursslutet med en 

uppföljning efter ca 2 månader. Denna utvärdering kan utgå ifrån enkäten som används i 

denna studie. Baserat på den andra utvärderingen skulle ROI kunna beräknas på individ 

eller gruppnivå. Detta skulle för Addskills möjliggöra flera saker, bl.a: 

1. Ge ett mervärde till kunder i form av en rapport till beställare av 

kompetensutveckling. Rapporten skulle kunna innehålla en presentation av 

resultatet från den gjorda investeringen i kompetensutveckling. 

2. Möjlighet att tillsammans med kunder undersöka att deras medarbetare använt 

sig av kunskaper från genomförda utbildningar. Om det är många som svarar 

negativt på frågan om de använt sig av sina nya kunskaper kan 

utbildningsleverantören hjälpa kunden att förbättra sin process kring vem som går 

utbildningar när i tiden. På detta vis kan möjligheten skapas till en högre framtida 

ROI. 

Tillsammans kan dessa åtgärder lyfta upp dialogen kring ROI på agendan i dialogen kring 

kompetensutveckling. Endast en ökning av organisationers medvetenhet om detta skulle 

kunna göra att utfallet av de investeringar som läggs på kompetensutveckling inom IT-

området har chansen att bli mer lönsamma än tidigare. 

Mycket av diskussionen kring resultaten i denna studie handlar om att motivera deras 

storlek. Det är dock inte säkert att den feluppskattning som kan tänkas ske endast 

innebär att ROI blir för hög. Ett intressant perspektiv är att utbildningen troligen har 

andra effekter än just tidsbesparande. De effekter som kan tänkas bidra med ett värde 

till organisationen förutom en effektivitetsförbättring är flera. Exempelvis en 

kvalitetshöjande effekt är något som skulle kunna beräknas och skulle i så fall kunna 

adderas till intäktssidan i ROI formeln. Dock skulle troligen resultatet av detta bli att 

beräkningen blir mer anpassad och mer omfattande att genomföra. 

Likaså finns det på kostnadssidan fler aspekter att beakta. I studien har nämnts 

intäktsbortfall, produktionsbortfall, resekostnader och försäljningsbortfall som möjliga 

kostnadsposter (se Bee & Bee, Phillips och Penttinen). Även fler kostnader kan säkert 

finnas och ansatser kan göras till att mäta alla dessa. Dock skulle resultatet av detta bli 
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att beräkningen blir mer anpassad och mer omfattande att genomföra. Detta skulle göra 

risken större att försöken att genomföra denna typ av beräkningar helt uteblir. Phillips 

menar att det idag endast är 5 – 10 % av alla utbildningsprogram i USA som genomgår 

en ROI beräkning (Phillips 1994, s. 7). Lyons menar att endast ca 10 % av 

utbildningsinitiativ gör någon form av ansats till att mäta affärsvärdet eller ROI (Lyons 

2005). För Sverige eller Europa har inga undersökningar hittats i arbetet med denna 

studie men sannolikt är siffran snarare mindre än högre här, detta grundat på att den 

teori som finns kommer från framförallt USA. 

6.1. Jämförelse med andra investeringar 

Ett av de primära syftena med att göra en ROI beräkning av en investering är att kunna 

jämföra denna med andra investeringar. När resultatet från denna studie är presenterat 

kan det vara av intresse att sätta detta i relation till andra investeringar. Nedan 

presenteras en kort redogörelse av relevanta jämförelser: 

Bee & Bee presenterar en jämförelse med att placera den tänkta investeringssumman på 

ett bankkonto. Om schablonräntan är 5 % och pengarna sätts in på ett konto i ett år och 

sedan tas ut medför det en ROI på 5 % (Bee & Bee 2003, s 229). Dock är denna typ av 

investering så annorlunda att en jämförelse kräver att andra faktorer än ROI beaktas. 

Exempelvis är risken mycket lägre vid denna investering än vid en investering i 

kompetensutveckling.  

Intressanta jämförelser är även ”case studier” som behandlar ROI på 

kompetensutveckling. Dessa studier är presenterade av Phillips m.fl. och behandlar inte 

specifikt IT-området men är ändå intressanta om inte annat så för att bedöma 

rimligheten i denna studie. Nedan följer en kort beskrivning av fyra ROI studier och dess 

resultat (Phillips, Phillips, Stone & Burkett 2007, s. 6): 

 Apple Computers: Utbildning av processförbättringsteam, mätvärden var 

produktivitet och medarbetares effektivitet. ROI: 182 %.  

 Ett elverk (ej namngivet): Utbildning inom stresshantering, mätvärden var 

sjukvårdskostnader, frånvaro och antal medarbetare som slutar. ROI: 320 %. 

 Nortel Networks: Utbildning/coachning av företagsledare, mätvärden var flera, 

bl.a. produktivitet, kostnadskontroll och tid för produktutveckling. ROI: 788 % 

 Ett biluthyrningsföretag (ej namngivet): Utbildning inom ledarskap på 

grundläggande nivå, olika mätvärden för olika individer. ROI: 105 % 

I studierna ovan har ROI beräknats hos bolag som har sett ett behov av förbättring och 

genomfört skräddarsydda utbildningsprogram för ett flertal medarbetare. Det är alltså 

inte frågan om enstaka individer eller generella beräkningar. 
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7. Slutsats 
Hela studien tillsammans med detta avsnitt besvarar forskningsfråga 1 – Går det att på 

ett trovärdigt sätt mäta ROI på en investering i kompetensutveckling inom IT-området? 

För att komma fram till ROI behöver vi således både kostnader och intäkter. Det visar sig 

att kostnaderna, även om det är mer än själva kursavgiften, är relativt lätta att ta fram 

på ett trovärdigt sätt. Det som är mer komplicerat är att mäta intäkterna. Till resultat 

som dessa är en ödmjuk inställning nödvändig eftersom det finns ett antal tidigare 

diskuterade felkällor. Dock är så fallet även i många andra prognoser och kalkyler inom 

företagsvärden. Kerans besvarar denna problematik på följande sätt: 

”All business is about speculation and the risk of the unknown. The trick here is not to try 

and work to a higher standard of credibility than anyone else in the organization. If 

accountants are prepared to guess about amortization costs or marketing directors to 

guess about market share why should not a trainer not be prepared to have a guess at 

the potential benefits of training?” (Kearns 2005, s. 67). 

Vidare så är denna studie avgränsad till IT-området. Det torde för en individ vara lättare 

att uppskatta en effektivisering inom detta område (till exempel hur mycket mer effektiv 

jag blir i Microsoft Word) jämfört med resultatet av en ledarskaps eller 

projektledarskapsutbildning. Resultatet skall alltså inte ses som så allmänt att det kan 

gälla alla utbildningar. 

Min åsikt är att det är en rimlig ROI som har presenterats i denna studie. Jämfört med de 

studier inom ROI på kompetensutveckling som presenterats under 6.1 så känns de 

presenterade resultaten beräknade på medelvärdet som rimliga (87 % för IT-användare, 

67 % för systemutvecklare & 41 % för IT-tekniker). Att ROI i detta fall blir lägre än i de 

presenterade jämförbara studierna (se kapitel 6.1) anser jag inte vara överraskande. De 

mätvärden som definierats i de jämförbara studierna är sådana där bolaget har sett ett 

behov av förbättring och genomfört skräddarsydda utbildningsprogram. En mer 

”standardiserad” utbildning för individer medför sannolikt inte lika stora effekter för 

organisationen.  

Är det då möjligt att på ett trovärdigt sätt mäta ROI på kompetensutveckling inom IT-

området på det sätt som presenteras i denna studie? Som författare så lämnar jag det till 

respektive läsare att bedöma genom att tillgodogöra sig denna studie. 

7.1. Förslag på fortsatta studier 

Av stort intresse skulle det vara att göra en studie för att verifiera (eller förkasta) de 

resultat som jag kommit fram till. Det enklaste sättet att undersöka om studien är 

trovärdig är att upprepa den och jämföra det nya resultatet.  

Ett annat sätt att undersöka tillförlitligheten är att samla in data på flera sätt, i denna 

undersökning har data samlats in på endast ett sätt (genom en enkätundersökning). Vid 

mer omfattande undersökningar på högre nivå inom universitetsvärlden kan studier som 

Bell skriver genom Triangulering få ökad tillförlitlighet. Triangulering innebär att 

författaren strävar efter att använda fler än en datainsamlingsmetod (Bell 1995, s. 62). 

En studie som tillämpar triangulering vore intressant ur det perspektiv att en sådan 

studie skulle kunna höja tillförlitligheten i resultaten samt komma med nya perspektiv. 

En studie på Nya Zeeland har gjort en ansats till detta och skulle tillsammans med denna 

studie kunna fungera som en bas att utgå ifrån (Lyons 2005). Praktiskt skulle detta 
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kunna göras genom att på ett alternativt sätt mäta effekten av en specifik investering i 

kompetensutveckling t.ex. genom observationer eller dylikt. De som deltagit i samma 

kompetensutveckling deltar även i enkätundersökning motsvarande den i denna studie. 

Detta ger ett underlag för att jämföra resultaten. Exempelvis skulle denna 

kompletterande studie kunna undersöka mängden övertid på en avdelning innan och 

efter genomförande av en utbildning genom observationer. En tid efter utbildningen och 

den sista observationen genomförs en enkätundersökning och resultaten kan sedan 

jämföras och diskuteras. 

En annan intressant fråga är hur länge effekten av utbildningen håller i sig. Detta är ett 

ämne som skulle kunna behandlas i en separat studie. 

Även området ”värdering av arbetstid” torde vara överraskande outforskat. Att finna 

standardmått på overheadkostnader som ingår här är en utmaning. Detta skulle således 

vara ett intressant område relaterat till detta. Skulle en sådan undersökning komma fram 

till nya resultat skulle det även påverka den genomförda ROI beräkningen. 

En helt annan men intressant studie skulle vara att djupare undersöka eventuella hinder 

som finns vid ROI beräkningar. Denna studie tar upp viss problematik, framförallt kring 

hur ROI praktiskt skall mätas och beräknas. Den kompletterande studien skulle kunna ta 

upp hinder av organisatorisk-, teknisk-, etisk- och trovärdighetskaraktär. Den 

kompletterande studien skulle vara särskilt intressant för den som tycker att det sätt att 

beräkna ROI som presenteras i denna studie är trovärdigt. Detta eftersom den 

kompletterande studien skulle belysa ett perspektiv som troligen är mycket viktigt i det 

praktiska arbetet.  
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mäta effekten av kompetensutveckling.  
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kompetensutveckling som vi levererar, ditt svar är därför mycket viktigt för oss. 
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