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Sammanfattning 
 

Internutbildningar är vanligt förekommande i många företag. I och med dessa kan 
företagen kompetensutveckla sin personal och specialutbilda dem i områden som gagnar 
företaget och i slutändan också affärsresultatet. Studiens syfte är att analysera 
uppbyggnaden av ett case i en internutbildning i relation till teori inom andragogiken. 
Analysen sker i symbios med utvärderingar från före detta utbildningsdeltagare. 
Undersökningens metod är utgörs av intervjuer, internutbildningsmaterial, enkät och 
litteratur.  
I analysen framgår vikten av prioriteringar av de delar som ingår i caset. 
Utbildningsdeltagare måste känna att kunskapen som prioriteras är relevant och kan 
realiseras med arbetslivet. Caset i internutbildningen präglas av höga betyg och har 
samtidigt en stark relation med teorin som därmed stöds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 

Internal educations are widespread in many companies. Thus the companies can 
develop and give special training to their employees in a way that is beneficial for the 
company and ultimately the revenue. The purpose of the study is to analyze the 
structural behavior of a case in an internal education in relation to theories within 
andragogy. The analysis is done by evaluations from former participants in the internal 
education. The study methodology is composed by interviews, the internal education 
course material, a survey and literature.  
In the analysis it becomes apparent that the prioritization of the components within the 
case is of great importance. The participants must feel that the content that is prioritized 
is also relevant that latter can be utilized in real-life work. The case in the internal 
education is characterized with high scores in the evaluation and with a strong 
connection to the theory in andragogy, therefore supported. 
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1. Bakgrund 
 

Människan har genom alla tider känt behov av att få nya erfarenheter och kunskaper för 
att bättre kunna anpassa och förhålla sig till sin omgivning. Det har varit, och är en 
grundläggande egenskap och nödvändighet för överlevnad och utveckling. Scenariot 
kan analogt dras till det moderna företaget som har utvecklats till att bli 
kunskapsorienterade där den samlade kunskapen hos de anställda utgör den viktigaste 
konkurrensfördelen. I och med detta har det blivit ett krav att utbilda de anställda, 
Galbraith uttrycker sig: ”The purpose of teaching is to facilitate personal growth and 
development that impact the professional, social, and political aspects of learners” 
(Galbraith, 1998, s. 3), men för att utbilda krävs en stor förståelse inom ämnet som ska 
förmedlas och hur det ska förmedlas, ”In complexity, adult education traverses every 
degree from the most simple to the most advanced. In purpose, adult education traverses 
every degree from education as an end in itself to education solely as a means to other 
ends” (Blakely, 1960, s. 3).    

 

Internutbildningar är vanligt förekommande i många företag. I och med dessa kan 
företagen kompetensutveckla sin personal och specialutbilda dem i områden som gagnar 
företaget och i slutändan också affärsresultatet. För att åstadkomma dessa resultat 
framkallas ett behov av optimal utformning, i form av struktur och inlärningsmetoder, 
på internutbildningar. Utbildningarnas design kan därför och bör jämföras med teorier 
inom andragogiken, ”en i sen tid konstruerad benämning på undervisning av vuxna” 
(Nationalencyklopedin). Lärans grundare anses vara Malcolm Shepherd Knowles och 
innefattar teorier inom Case Method, Vicktoria J. Marsick uttrycker sig ”Case method, 
on the other hand, almost always refers to a method of instruction based on real-life 
examples” (Marsick, 1998, s 197-198). 

  

2. Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna rapport är att analysera uppbyggnaden av ett case i en 
internutbildning. Caset jämförs med teorier inom andragogiken. Analysen sker i 
symbios med utvärderingar från före detta deltagare.  

• Hur förhåller sig ett case i en internutbildning med en vedertagen teori i Case 
Method inom andragogiken? 
 Kommer före detta deltagares utvärderingar skapa motsägelser till den 

vedertagna teorin inom Case Method? 
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3. Avgränsning 
 

För att åstadkomma en detaljerad analys, av ett case i en internutbildning i relation till 
teorier inom andragogiken, har studien granskat ett case i en internutbildning. 
Internutbildningen Coor Business School äger rum på företaget Coor Service 
Management vilken behandlar ett case som utgörs av ett fiktivt kontrakt i avsnittet Avtal 
med kund. Före detta deltagare från internutbildningen är ett viktigt instrument i denna 
utvärdering då deras synpunkter beaktas och utvärderas. 
 

4. Metod 
 

Frågeställningen undersöks med kvalitativa och kvantitativa metoder. Den kvalitativa 
metoden, i form av intervjuer och litteratur generar ett bättre helhetsperspektiv. Bryman 
utrycker sig ”Det mest grundläggande draget i kvalitativ forskning är den uttalade viljan 
att se eller uttrycka händelser, handlingar, normer och värden utifrån de studerade 
personernas eget perspektiv” (Bryman, 1997, s. 77). Den kvantitativa metoden 
kvantifierar och beskriver resultatet statistiskt för att lättare identifiera trender och 
avvikelser.  
 

4.1 Litteratur och kursmaterial 
 

Litteratursökning i teorier inom andragogiken. Sökningen sker i Stockholms 
universitetsbiblioteks databas med sökorden 

• Malcolm Knowles, 17 träffar 
• Andragogy, 6 träffar  

Coor Business Schools kursmaterial och det fiktiva kontraktet i avsnittet Avtal med kund 
granskas.  

 

4.2 Intervju 
 

Två intervjuer (1-2 timmar vardera) genomförs med Anders Asplund, koncernchef inom 
human resources på Coor Service Management. Där Coor Service Management och 
Coor Business School presenteras.  

Fem intervjuer (ca 30 min vardera) med tidigare deltagare från Coor Business School 
utförs. De före detta deltagarna ställs frågorna 

1. Kan ni se en koppling mellan avtalet med kund i det fiktiva kontraktet och de 
verkliga kontrakten i ert arbete? 

2. Är de tolv utvalda rubrikerna lämpligt anpassade till det fiktiva kontraktet? 
3. Hur påverkas förståelsen kring avtal med kund när man bara prioriterar dessa 

tolv rubriker?  
4. Fick ni tillräckligt med tid till att analysera det fiktiva kontraktet? 
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4.3 Enkätanalys 
 

Data införskaffas via Coor Business Schools utvärderingsenkät (Bilaga 1). Resultatet 
presenteras i en kumulativ frekvenstabell, centralmått, spridningsmått, med ett 
konfidensintervall och i diagram. Enkätanalysen är baserad på omgångarna 24-40 
mellan våren 2008 och 2011 i Coor Business School i avsnittet Avtal med kund. Före 
detta deltagare ställs frågan  

• Vad tyckte du om avsnittet Avtal med kund?  

Frågan besvarades anonymt av 389 personer. En skala med värdena 1-5 används. 

 

5. Teorier inom andragogiken 
 

Andragogiken, teorin om vuxenutbildning, skapades av Malcolm Shepherd Knowles 
som förklarar begreppet ”…this new technology is being given a new name: 
”andragogy,” which is based on the Greek word anēr (with the stem andr-, meaning 
“man”. Andragogy is, therefore, the art and science of helping adults learn” (Knowles, 
1971, s. 38). Andragogiken differentierar från pedagogiken ”…”pedagogy” – a term 
derived from the Greek stem paid- (meaning “child”) and agogos (meaning “leading”). 
So “pedagogy” means, specifically, the art and science of teaching children” (Knowles, 
1971, s. 37).  
 

Knowles antaganden inom andragogiken: 
 

“Andragogy is premised on at least four crucial assumptions about the 
characteristics of adult learners that are different from assumptions about 
child learners on which traditional pedagogy is premised. These 
assumptions are that, as a person matures, 1.) his self-concept moves from 
one of being a dependent personality toward one of being a self-directing 
human being; 2.) he accumulates a growing reservoir of experience that 
becomes an increasing resource for learning; 3.) his readiness to learn 
becomes oriented increasingly to the developmental tasks of his social 
roles; and 4.) his time perspective changes from one of postponed 
application of knowledge to immediacy of application, and accordingly his 
orientation toward learning shifts from one of subject-centeredness to one 
of problem-centeredness” (Knowles, 1971, s. 39).      
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5.1 Conditions of Learning and Principles of Teaching 
 

Knowles kriterier mellan lärare och elev i mån av optimalt studieresultat.  
 

 ”There Are Superior Conditions of Learning and Principles of Teaching 
It is becoming increasingly clear from the growing body of knowledge about the 
process of adult learning that there are certain conditions of learning that are 
more conducive to growth and development than others…” (Tabell 1) (Knowles, 
1971, s. 52) 

 

CONDITIONS OF LEARNING PRINCIPLES OF TEACHING 
The learners feel a need to learn. 1.) The teacher exposes students to new 

possibilities for self-fulfillment. 

2.) The teacher helps each student clarify 
his own aspirations for improved 
behavior. 

3.) The teacher helps each student 
diagnose the gap between his 
aspiration and his present level of 
performance. 

4.) The teacher helps the students identify 
the life problems they experience 
because of the gaps in their personal 
equipment. 

The learning environment is characterized 
by physical comfort, mutual trust and 
respect, mutual helpfulness, freedom of 
expression, and acceptance of differences. 

5.) The teacher provides physical 
conditions that are comfortable (as to 
seating, smoking, temperature, 
ventilation, lighting, decoration) and 
conducive to interaction (preferably, 
no person sitting behind another 
person). 

6.) The teacher accepts each student as a 
person of worth and respects his 
feelings and ideas. 
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7.) The teacher seeks to build 
relationships of mutual trust and 
helpfulness among the students by 
encouraging cooperative activities and 
refraining from inducing 
competitiveness and judgmentalness. 

8.) The teacher exposes his own feelings 
and contributes his resources as a 
colearner in the spirit of mutual 
inquiry. 

The learners perceive the goals of a 
learning experience to be their goal. 

9.) The teacher involves the students in a 
mutual process of formulating learning 
objectives in which the needs of the 
students, of the institution, of the 
teacher, of the subject matter, and of 
the society are taken into account. 

The learners accept a share of the 
responsibility for planning and operating a 
learning experience, and therefore have a 
feeling of commitment toward it. 

10.) The teacher shares his thinking 
about options available in the 
designing of learning experiences and 
the selection of materials and methods 
and involves the students in deciding 
among these options jointly. 

The learners participate actively in the 
learning process. 

11.) The teacher helps the students to 
organize themselves (project groups, 
learning-teaching teams, independent 
study, etc.) to share responsibility in 
the process of mutual inquiry. 

The learning process is related to and 
makes use of the experience of the 
learners. 

12.) The teacher helps the student 
exploit their own experiences as 
resources for learning through the use 
of such techniques as discussion, role 
playing, case method, etc. 

13.) The teacher gears the presentation 
of his own resources to the level of 
experience of his particular students. 
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14.) The teacher helps the students to 
apply new learnings to their 
experience, and thus to make the 
learnings more meaningful and 
integrated. 

The learners have a sense of progress 
toward their goals. 

15.) The teacher involves the students 
in developing mutually acceptable 
criteria and methods for measuring 
progress toward the learning 
objectives. 

16.) The teacher helps the students 
develop and apply procedures for self-
evaluation according to these criteria. 

Tabell 1. Knowles kriterier för “Superior Conditions of Learning and Principles of 
Teaching” (Knowles, 1971, s. 52-53). 

 

Andragogiken innehåller även andra teorier som lägger upp kriterier mellan lärare och 
elev i mån av optimalt studieresultat, bl.a. av Brookfield, 1986, s. 9-11 och Galbraith, 
1998, s. 7.  
 

5.2 Case Method 
 

“An almost universal dictum of good adult education is that it be experiential in several 
ways. First, it should draw on the past experience of participants. Second, it should be 
participatory in nature, thus adding to past experience by involving adults in current 
activities that either provide new experience or that help learners reinterpret their prior 
experience. And finally, it should have an action component, which is a link to future 
experience. The case study is used by educators in a variety of ways to meet one or 
more of the above criteria… The term case study and case method are sometimes used 
interchangeably. However, case study is also used in research to mean the in-depth 
study of a problem or situation, whether or not it has direct implications for practice. 
Case method, on the other hand, almost always refers to a method of instruction based 
on real-life examples” (Marsick, 1998, s. 197-198).   
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5.3 Utformning av Case Method 
 

Victoria J. Marsicks, Associated Professor in Adult and Continuing Education, teori om 
uplägg av Case Method. 

“Focusing on the problem. The problem has to be real, typical, complex, and 
researchable. The case’s “punch” is its trueness to life, with all the accompanying 
shades of gray that people with different perspectives and values bring to a problem… 

Dramatizing real life. The case must be developed dramatically to represent a slice of 
life with which the learners want to identify… 

Designing to the learner. The case should be written with the learners in mind, and 
what it is they should most gain from this activity… 

Designing to the mode of delivery. The case should be written with the mode of 
delivery in mind. Cases require that you allow enough time for people to fully 
understand the nature of the problem and the situation… 

Revising and field testing. A good case must be complete, but not overly detailed; clear, 
but not simplistic; storylike, but believable” (Marsick, 1998, s. 202-205). 

 

Läran innefattar också andra teorier om upplägg av Case Method bl.a. av Tripathy, 
2008, s. 10. 

 

6. Coor Service Management 
 

Coor Service Management är ett ledande bolag i Norden inom service management. 
Företaget har cirka 4300 medarbetare med spetskompetens inom strategiska områden. 
Omsättningen ligger på cirka 5900 miljoner kronor/år. Inriktningen ligger på 
effektivisering, ledning samt utveckling av servicefunktioner i produktionsanläggningar, 
fastigheter, offentlig verksamhet och på kontor. Servicetjänster som bolaget erbjuder är 
bland annat logistik, administrationslösningar, lokaloptimering, tekniska 
säkerhetslösningar m fl.  

 

Bolaget delar in sina servicefunktioner i fyra olika delar 

• Arbetsplatsservice 
• Fastighetsservice 
• Produktionsservice 
• Strategisk rådgivning 

 

Coor anser sig vara specialister inom ledning, anpassning och utveckling av 
servicefunktioner. Denna specialistkompetens sammanfattas i begreppet intelligent 
service. Affärsidén bygger på tillit och kompetens med garanterad resultatförbättring.  

 

8 
 



Företaget har en organisationsstruktur (figur 1) som är uppdelad i marknader och länder. 
Detta genererar ett starkt kund- och marknadsfokus. Centrala specialistfunktioner finns 
inom enheterna ekonomi, juridik, IT, kommunikation, inköp, human resources, 
verksamhetsutveckling och affärsutveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Coor Service Managements organisationsstruktur (Coor Service 
Managements hemsida)  

 

Coor Service Managements affärsstrategi går ut på att ta över serviceverksamhet hos 
företag samt att utveckla och effektivisera dessa. Kunden erbjuds kostnadsreducerade 
service management-lösningar.  

 

För att Coor ska lyckas åstadkomma sina affärsmål har en internutbildning, Coor 
Business School, för chefer tagits fram av Anders Asplund. Utbildningen är 
(sammanlagt) sex dagar och äger rum under ett fyra- och tvådagarstillfälle. Syftet med 
Coor Business School är att tydliggöra vad det innebär att vara chef på Coor samt att 
skapa gemensamma riktlinjer och processer. Internutbildningen ger också möjligheten 
att skapa nätverk med andra personer inom verksamheten. 
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7. Coor Business School 
 

Coor Business School är en frivillig utbildning och har fram tills idag genomförts 40 
gånger med cirka 20 deltagare per gång. Personerna som undervisar utgörs av 
bolagschefer och affärsområdeschefer inom Coor Service Management. Materialet i 
utbildningen har tagits fram för mellangruppen i hierarkin (figur 2), Site Managers, för 
att få ett ”jämnare material”. Coor Business School består av tre stycken olika delar, 
steg 1 (de fyra första dagarna), en hemuppgift och steg 2 (de två sista dagarna). I steg 1 
introduceras ett fiktivt kontrakt mellan två företag, Olympia AB och Service 
Management AB, för att göra utbildningen verklighetsanknuten. Detta kontrakt får 
sedan deltagarna arbeta med i grupper om fyra personer där gruppen spelar 
ledningsgruppen i Service Management AB. I slutet av steg 1 ges en hemuppgift ut som 
ska lösas och därefter presenteras efter sju veckor i steg 2. Under steg 2 får deltagarna 
även möjligheten att träffa högt uppsatta chefer inom verksamheten. Efter en avslutad 
utbildning får samtliga deltagarna besvara en utvärderingsenkät. 

  

 
Figur 2. Hierarkin i Coor Service Management 

 

7.1 Avtal med kund 
 

Under steg 1 sker en genomgång av avsnittet Avtal med kund. Avsnittet innehåller ett 
case som utgörs av ett fiktivt kontrakt. I det fiktiva kontraktet presenteras 30 olika 
rubriker som ett avtal kan innehålla samt att Coor Business School har valt att prioritera 
tolv av dessa. Avtal med kund avslutats med två stycken reflektionsövningar.  

 

Fiktiva kontraktet 
I det fiktiva kontraktet prioriteras servicefunktionerna olika 

• Arbetsplatsservice 55 % 
• Fastighetsservice 20 % 
• Produktionsservice 20 % 
• Strategisk rådgivning 5 % 
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Coor Service Managements verksamhet går ut på att driva, utveckla och effektivisera 
kontrakt i olika skeden. Utbildningen lägger stort fokus på avtal med kund. Nedan 
presenteras vad cheferna på Coor förväntas förstå gällande avtal med kund   

• Avtalet är bindande och tecknas mellan Coor och kontraktsansvarige hos kund 

• Avtalet reglerar Coors verksamhet i kontraktet 

• Avtalet är grunden för ditt ansvar gentemot kontraktansvarige och 
serviceanvändare 

• Avtalet reglerar även kundens ansvar gentemot Coor, exempelvis med 
avseende på betalningar och information, som du ansvarar för att följa upp  

 

Det klargörs för deltagarna att ett avtal mellan Coor och kund kan ha upp till 30 olika 
rubriker. I det fiktiva kontraktet prioriteras följande tolv rubriker 

• Coors leveransåtagande – vad det är Coor ska leverera 

• Kundens åtagande – vad kunden har för skyldigheter mot Coor 

• Kvalitet – kvalitetskrav och vilka variabler kunden vill att Coor följer upp 

• Arbetsmiljö/miljö – preciserar gränssnittet mellan kund och leverantör inom 
dessa områden   

• Ersättning - anger hur och med vilka belopp Coor får betalt för levererade 
tjänster 

• Pris- och kostnadsreduktion – Coors åtagande gällande prisreduceringar för 
kunden   

• Volym-/serviceförändring – hur Coor ska hantera situationer vid förändringar 
av serviceleveranser 

• Avtalstid - anger hur länge avtalet mellan kunden och Coor ska gälla och hur 
avtalsförändringar går till 

• Administration – hur Coor och kunden ska administrera kontraktet och vilka 
styrorgan som finns   

• Ansvar – vad parterna har för ansvar om någon typ av skada skulle inträffa 

• Hävning – vilka möjligheter kunden och Coor har för att häva ett avtal innan 
avtalstidens slut 

• Tvister – hur kunden och Coor ska gå till väga vid tvister i frågor  
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Reflektionsövning 1 
I utbildningen informeras deltagarna om processen i hur ett avtal tecknas för att därefter 
genomgå ett typexempel själv. Det betonas att det viktigaste inte är att förstå varje 
enskild punkt i avtalet utan att istället förstå affären i sin helhet.  

• Vad är det egentligen Coor har lovat att leverera? 

• Vad är det huvudsakliga skälet till att kunden har valt att skriva avtal med Coor 
och vad vill de uppnå? 

• Vad är det viktigaste för Coor i avtalet och vad vill Coor uppnå? 

• Hur tänkte Coor och kunden när avtalet tecknades? 

 

Reflektionsövning 2 
Deltagarna får i sina grupper genomföra en fiktiv övning där uppgiften är att söka fram 
svaren på nedanstående frågor 

• Vad är Service Management AB:s åtagande? 

• Vad är Olympia AB:s åtagande gentemot Service Management AB? 

• Vad är överenskommet gällande avtalet? 

• Vilken pris- och kostnadsstruktur skall gälla under kontraktsperiod? 

• Vad händer om Olympia AB anser att Service Management AB inte levererar 
enligt åtagandet i avtalet?  

Grupperna presenterar sina resultat på ett blädderblock. 
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Intervjuer 

1. Kan ni se en koppling mellan avtalet med kund i det fiktiva kontraktet och de 
verkliga kontrakten i ert arbete? 

Till en viss del kunde en koppling ses mellan kontrakten. Det framgår att ett kontrakt 
kan vara mycket varierande beroende på vilken av de fyra servicefunktionerna det har 
att göra med.  

 

2. Är de tolv utvalda rubrikerna lämpligt anpassade till det fiktiva kontraktet? 

De tolv delarna var de mest relevanta att inkludera. 

 

3. Hur påverkas förståelsen kring avtal med kund när man bara prioriterar dessa 
tolv rubriker?  

De tolv utvalda delarna påverkar inte förståelsen negativt. Istället kan förståelse 
försämrats när procentuell vikt har fördelats olika på de fyra servicefunktionerna i det 
fiktiva kontraktet (55 % arbetsplatsservice, 20 % fastighetsservice, 20 % 
produktionsservice och 5 % strategisk rådgivning) för anställda på Coor som t ex bara 
arbetar med strategisk rådgivning. Det fiktiva kontraktet ses överlag som väldigt bra 
framtaget.  
 

4. Fick ni tillräckligt med tid till att analysera det fiktiva kontraktet? 

Tiden var tillräcklig för att analysera det fiktiva kontraktet.  
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8.  Analys av enkät 
 

Kumulativ frekvenstabell 

Betyg  sf.  k. sf.  sf. betyg  r. sf.  r. sf.(%)  r. k. sf.  r. k. sf.(%) 

1  0  0  0  0  0  0  0 

2  4  4  8  0.01  1  0,01  1 

3  58  62  174  0.151  15.1  0.161  16.1 

4  221  283  884  0.576  57.6  0.737  73.7 

5  101  384  505  0.263  26.3  1.0  100 

  ∑=384  384  ∑=1571  ∑=1  ∑=100  1  100 

Tabell 2. Kumulativ frekvenstabell över enkätanalys 

.  
.  
.  

där, 

 

Centralmått 

Typvärde  Medianvärde  Aritmetiskt 
medelvärde 

Modal (%) 

4  4  4,09  57.6 

Tabell 3. Centralmått över enkätanalys 

 

Analys av kumulativ frekvenstabell och centralmått 
I den kumulativa frekvenstabellen framgår det att 384 deltagare betygsatt avsnittet Avtal 
med kund i enkäten av de 389 tillfrågade (kap. 4.3 Enkätanalys). Typvärdet och 
medianen i centralmåtten är 4 och modalen 57.6 % vilket är absolut majoritet.  Det 
aritmetiska medelvärdet fastställs till 4.09 som visar att betyget 5 väger upp mer än 
betygen 3, 2 och 1 tillsammans. 
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Spridningsmått 

Variationsvidd  Kvartilavvikelse  Standardavvikelse  Varians 

4  0.5  0.670  0.449 

Tabell 4. Spridningsmått över enkätanalys 

 

Standardavvikelse och varians är skattade med sample standard deviation. 

 

Analys av spridningsmått 
Kvartilavvikelsen i spridningsmåtten visar att den genomsnittliga avvikelsen från 
medianen är 0.5.  Standardavvikelsen räknas fram till 0.67 som beskriver spridningen 
från medelvärdet. Variansen, den utspridda fördelningen kring det aritmetiska 
medelvärdet, bestäms till 0.449.  

 

Konfidensintervall 
Konfidensintervall med signifikansnivån 5 % för det aritmetiska medelvärdet ges av 

√ / 1   4.09
0.67
√384

1.96    4.02, 4.16  

 

  ä  
 

   
å 

där, 

 

Analys av konfidensintervall 
Konfidensintervallet med signifikansnivån 5 % för det aritmetiska medelvärdet är 
mellan 4.02 - 4.16, vilket är det förväntade svarsintervallet till 95 % säkerhet vid 
identiska tester. 
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Diagram 
Diagram över medelvärdesutvecklingen mellan omgångarna 24 - 40.  
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Figur 3. Medelvärdesutveckling  

 

Analys av medelvärdesutveckling och residual 
I diagrammet för medelvärdesutvecklingen framgår det att det högsta medelvärdet, 4.6, 
ges i omgång 33 och det lägsta, 3.7, i omgång 25.  
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9. Diskussion 
 

Det fiktiva kontraktet i återkoppling till Marsicks teori om upplägg av Case Method 
stämmer väl överens. Klargörandet av det fiktiva kontraktets egenskaper knyter väl an 
till Focusing on the problem, genom att det klargör åtaganden, verksamheten och 
ansvaret så som det är i verkligheten. De två reflektionsövningarna, Reflektionsövning 1 
och Reflektionsövning 2, är väl jämförbara med Dramatizing real life på det sätt de 
skapar en reflektion över åtaganden och arbetsrelation mellan företag och kund i mån av 
fortsatt arbete tillsammans. Valet av de procentuella fördelningarna av de fyra 
servicefunktionerna och de specifikt tolv utvalda delarna i det fiktiva kontraktet 
uppfyller tillsammans Designing to the learner då dessa prioriteras mer än och över 
andra. I och med detta uppfylls även Revising and field testing då prioriteringarna 
förhindrar det fiktiva kontraktet att överdimensioneras. Kriteriet Designing to the mode 
of delivery tillfredställs av resultatet från fråga 4) i intervjuerna, tiden var tillräcklig för 
analys av det fiktiva kontraktet.    
 

Av den procentuella fördelningen av de fyra servicefunktionerna framgår det att chefer 
vars arbete innefattar kontrakt inom arbetsplatsservice kommer att besitta bäst förståelse 
kring avtal med kund. Chefer inom strategisk rådgivning får minst fokus.  
Det framgår från fråga 3) i intervjuerna att förståelse kan ha försämrats när procentuell 
vikt har fördelats olika på de fyra servicefunktioner i det fiktiva kontraktet. En liknande 
slutsats kan dras av resultatet i fråga 1) där det framgår från tidigare deltagare att de 
endast kunde se en koppling till en viss del mellan det fiktiva kontraktet och de verkliga 
kontrakten i deras arbeten.   
 
Det fiktiva kontraktet är uppbyggt i två delar, den första delen klargör kontraktets 
egenskaper, kontraktet är bindande, reglerar verksamheten och beskriver chefernas 
respektive kundens ansvar gentemot varandra. Den andra delen ger en mer ingående och 
detaljerad beskrivning, de tolv utvalda delarna, av det fiktiva kontraktet för att göra 
arbetsprocessen så effektiv som möjligt.  
Hur den första delen är mottaglig är mer eller mindre irrelevant då ett kontrakts 
egenskaper måste presenteras och klargöras. De personer som deltar i utbildningen 
förutsätts också ha ett genuint intresse för kontrakt då det ingår i de arbetsuppgifter som 
de valt att jobba med. Den andra delen av det fiktiva kontraktet återkopplas till fråga 2) i 
intervjuerna, där de tolv delarna anses som de mest relevanta att inkludera, tolkas som 
optimalt utformat.   
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Centralmåtten visar genomgående höga betyg även med hänsyn till spridningsmåtten. 
Detta beror troligtvis på att alla kriterier i Marsicks teori om upplägg av Case Method 
uppfylls. Att poängtera är att centralmåttet presenterar en modal på 57.6 %, vilket också 
är absolut majoritet, av betyget 4. Det höga betyget 4 stärks även av konfidensintervallet 
som säger att med 95 % sannolikheter kommer avsnittet Avtal med kund få ett 
aritmetiskt medelvärde mellan 4.02 och 4.16 i betyg. Diagrammet över 
medelvärdesutvecklingen visar en hög fluktuation mellan omgång 24 – 34 medan det 
stagnerar vid omgångarna 34 – 40 omkring betyget 4. Via detta kan en trend identifieras 
att om inte avsnittet Avtal med kund förändras drastiskt kommer det aritmetiska 
medelvärde för nästkommande omgång ligga omkring 4.   

 

Av resultaten framgår endast en uppenbar brist i uppbyggnaden av det fiktiva kontraktet 
i Coor Business School. Detta är prioriteringarna av de fyra servicefunktionerna. En 
bättre prioritering hade kunnat bidra till ett högre genomsnittsbetyg på avsnittet Avtal 
med kund.    

 

10. Slutsats 
 

Utformningen av det case som ingår i internutbildningen, Coor Business School, i 
avsnittet Avtal med kund förhåller sig överrens med Marsicks vedertagna teori om 
upplägg av Case Methods. Det skapas inga motsägelser mot den vedertagna teorin som 
bekräftas av före detta deltagares utvärderingar.  
 
Diskussionen över resultatet åberopar till en fortsatt studie berörande hur prioriteringen 
över de fyra servicefunktionerna ska omfördelas för att avsnittet Avtal med kund ska 
uppnå ett högre medelvärdesbetyg.   
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Bilaga 1 
 
Utvärdering Coor Business School-Bas 
Omgång X, Datum 
Steg 1 
 
 
1. Vilka förväntningar hade du på denna del av utbildningen? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
2. Till vilken grad har dina förväntningar blivit uppfyllda?  
1=inte blivit uppfyllda, 5= blivit helt uppfyllda 
 
1 2 3 4 5 
 
3. Vilket är ditt samlade intryck av nedanstående rubriker? (framförande, innehåll, 
övningar, grad av ny information etc.) 
 
1= dåligt 
5 = mycket bra 
 
Avtalet med kund    1 2 3 4 5 
Tjänstebeskrivningar    1 2 3 4 5 
Att förstå sin grupp/ Återkoppling.  1 2 3 4 5 
Ekonomi, budget & prognos   1 2 3 4 5 
Serviceleveransen    1 2 3 4 5 
Kommunikationsarb.på Coor/Varumärket 1 2 3 4 5 
SDI- Att förstå sig själv   1 2 3 4 5 
Kostnadsbesparingar    1 2 3 4 5 
Leverantörsarbete & inköp   1 2 3 4 5 
Uppföljning och förbättring gentemot kund 1 2 3 4 5 
Utveckling & uppföljning av medarbetare 1 2 3 4 5 
Förbättringsarbete på Coor    1 2 3 4 5 
Att leda förändring    1 2 3 4 5 
Utökning av serviceleveransen  1 2 3 4 5 
 
Kommentera och motivera! 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………… 
 
4. Nämn 3 konkreta budskap, tips eller verktyg som du tar med dig från den här delen 
av utbildningen och som kommer att underlätta arbetet i ditt kontrakt. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. Till vilken grad känner du att du fått en ökad kännedom om ditt ansvar och uppdrag 
som chef inom Coor Service Management? 1= ingen ökad kännedom, 5= klart ökad 
kännedom 
 
1 2 3 4 5 
 
5. Hur upplever du att administrationen kring utbildningen fungerat (inbjudan, kallelse, 
vägbeskrivning, övrig information etc.) ?  1= dåligt, 5 = mycket bra 
 
1 2 3 4 5 
 
6. Hur upplever du att kursledningen under utbildningen fungerat? 1= dåligt, 5 = mycket 
bra 
 
1 2 3 4 5 
 
6. Vilket är ditt samlade intryck av kursgården? 1= dåligt, 5 = mycket bra 
 
1 2 3 4 5 
 
7. Finns det någon del i utbildningen som du anser saknas eller är överflödig? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
8. Övriga kommentarer? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

Tack för dina synpunkter! 
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