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Abstrakt 

 

Fler och fler arbetsplatser erbjuder idag e-utbildningar till sina anställda. Syftet med denna 

studie var att undersöka några anställdas upplevelser av e-utbildning som erbjuds av 

arbetsgivaren. För att uppnå syftet med studien användes en kvalitativ studieansats. Genom 

intervjuer med fyra kundservicehandläggare på en myndighet har studiens resultat 

framkommit. Resultatet av undersökningen visar att de anställda var positivt inställda till e-

utbildning men ville gärna att det kombinerades med traditionell utbildning, då samtliga 

påtalade att de saknade det personliga mötet i e-utbildningar. Studien visar också att 

konstruktionen av e-utbildningen är viktig för motivationen och deltagandet i e-utbildningar. 

Uppbyggnaden ska vara så lättförståelig som möjligt för att inte skapa frustration över några 

hinder som annars kan uppstå och påverka inlärningen och motivationen hos deltagarna. Den 

tredje slutsatsen i resultatet är att respondenterna, som i denna undersökning arbetar på en 

kundservice, påtalar att deltagaren bör få tillräckligt med tid när man ska genomföra en e-

utbildning.  

 

Nyckelord: e-utbildning, e-lärande, webb-utbildning, e-kurs och kundservice. 
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1. Inledning 
 

Den första interaktiva utbildning jag kommer ihåg att jag gjorde var när jag tog körkort 1997. 

Jag studerade då hemma med relevant litteratur och gjorde sedan e-utbildningar på 

körkortsskolan för att se vad jag hade lärt mig inför teoriprovet. Det passade bra för man 

kunde göra de olika e-utbildningarna när som helst när körkortsskolan var öppen. Jag kunde 

på så sätt anpassa tiderna själv efter mitt schema på gymnasieskolan så att de inte krockade. 

Sedan jag gjorde min första e-utbildning har jag på flera olika arbetsplatser genomfört olika e-

utbildningar som på olika sätt fångat min nyfikenhet kring mediet. Det som intresserar mig är 

kompetensutveckling på arbetsplatser i kombination med e-utbildningar, som kommer mer 

och mer på allt fler arbetsplatser. Jag har därför valt att studera e-utbildningar och det på en 

myndighet i Sverige. 

 

Dagens arbetsmarknad förändras i allt snabbare takt och ställer högre krav på arbetstagarnas 

kompetens. Många företag väljer att kompetensutveckla sin personal genom olika e-

utbildningar men även genom traditionella utbildningar på arbetsplatsen. Det ställs högre krav 

på arbetstagarna vad gäller teknisk kompetens och utökade arbetsroller gör att företagen 

kontinuerligt behöver fortbilda sin personal för att hänga med i den utvecklingstakt som råder 

idag. Det ökar personalens anställningsbarhet, ger företaget en ökad produktivitet samt att 

dagens tekniska kompetens snabbt blir föråldrad, vilket gör att man behöver ha en kontinuitet 

i utbildningarna (Svensson & Åberg, 2001). Svensson och Åberg (2001) menar att anställda 

själva efterfrågar kompetensutveckling om det ger dem utveckling och en ökad 

anställningsbarhet. De menar även att företagen sparar 30 procent av tiden med e-utbildningar 

jämfört med traditionella utbildningar.  

 

Marknaden växer mer och mer för e-utbildningar enligt Garavan, Carbery, O´Malley och 

O´Donnell (2010). År 2009 beräknades marknaden för e-utbildningar över hela världen vara 

värd 20 miljarder US dollar och 2012 beräknade man att marknaden för e-utbildningar skulle 

fördubblas och uppgå till 40 miljarder. E-utbildningar är viktiga för att företag och 

organisationer ska hålla sin personal välinformerad och utbildad nu för tiden.  

 

Enligt författarna Helander-Burvall, Olin och Ravnskov-Renström (2006) finns kritiska 

påpekanden mot e-lärande, såsom att personalen inte vill sitta vid datorn, att deltagarna är för 
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gamla för att kunna ta till sig kunskap via datorprogram, att ingenting kan ersätta det 

personliga mötet och att e-lärande går för långsamt. Studier av Ekengren-Allen (2007) och 

Batalla-Busquets och Pacheco-Bernal (2013) visar även att deltagare till e-utbildningar många 

gånger saknar det personliga mötet som man får i traditionella utbildningar. 

 

I Sverige har vi en lång tradition av distansutbildningar, det sträcker sig så långt bak i tiden 

som till 1800-talet, med korrespondenskurser som utbildningsplattform. De första interaktiva 

utbildningarna i Sverige startade på 60-talet inom försvars- och flygindustrin (Svensson & 

Åberg, 2001). 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att:  

- Undersöka hur några kundservicehandläggare på Pensionsmyndigheten uppfattar en e-

utbildning som erbjuds av arbetsgivaren. 

 

1.2 Frågeställning 
 

För att uppfylla syftet med studien har denna frågeställning formulerats:  

- Hur uppfattar kundservicehandläggarna på Pensionsmyndigheten den e-utbildning 

som erbjuds av arbetsgivaren? 

 

1.3 Begreppsdefinition 
 

Begreppet e-utbildning kommer från e-learning som används på många olika sätt av olika 

utövare. E-utbildning benämns enligt NE (2014) som ”webbaserad 

utbildning, webbutbildning, e-kurs, på engelska e-learning, utbildning med hjälp av Internet”. 

Termen kommer från USA och etablerades i Sverige under 1999 (Svensson & Åberg 2001).  

Med e-utbildning menar jag i denna studie en webbaserad utbildning med studier i egen takt1 

och där man sitter för själv och genomför utbildningen. Man kommunicerar inte med andra 

vare sig under eller efter utbildningen via IT. E-utbildningar kan delas in i tre olika grupper 

enligt Svensson och Åberg (2001) och förutom studier i egen takt, där man sitter för sig självt, 

                                                 
1 Studier i egen takt – webbaserad utbildning där man sitter för sig själv. Ingen kommunikation via internet sker 

varken under eller efter utbildningen. 
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finns även synkroniska2 eller askynkroniska3 e-utbildningar. E-utbildningar används både av 

studenter och av anställda för kompetensutveckling inom företag och organisationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Synkroniska – när flera användare deltar och kommunicerar samtidigt via internet. 
3 Asynkroniska – när flera deltagare kommunicerar vid olika tider via internet. 
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2. Bakgrund 
 

Detta kapitel börjar med en genomgång av arbetsplatsen där studien är genomförd, därefter 

kommer en litteraturgenomgång av lärande och ett avsnitt om e-utbildning i litteraturen. 

 

2.1 Arbetsplatsen 
 

Studien har genomförts på Pensionsmyndigheten där man under 2013 och 2014 bedriver ett 

strategiskt projekt med målet att upprätta en Kompetensakademi. Projektets leveranser är allt 

från en systematisk struktur för arbetet med lärande på myndigheten, till att ta fram ett antal 

läraktiviteter med olika pedagogiska upplägg. En leverans i projektet är att implementera ett 

systemstöd i form av en Kompetensportal, där man ska kunna administrera, tillgängliggöra 

och följa upp läraktiviteter. I dagsläget har man endast ett fåtal e-aktiviteter tillgängliga för 

medarbetarna. Länk till Kompetensportalen finns på myndighetens intranät och där finns de 

läraktiviteter som myndigheten har tagit fram och som finns tillgängliga för medarbetarna. I 

Kompetensportalen kan medarbetaren skriva ut ett diplom efter genomgången och godkänd 

utbildning och cheferna kan i sin tur följa upp sina medarbetares lärande. E-aktiviteterna är ett 

komplement till traditionella utbildningar på myndigheten. Myndigheten har cirka 1 000 

anställda och finns på åtta olika orter i landet. Myndigheten leds av en styrelse som utses av 

regeringen och nedan syns ett organisationsschema för myndigheten. 

 

 

Bild 1. Pensionsmyndighetens organisationsschema. Källa: www.penionsmyndigheten.se. 

Hämtad 2014-05-12. 

 

Den avdelning jag genomfört studien på har cirka 60 anställda som arbetar på en av 

myndighetens produktionsavdelningar med varierande uppgifter. Det är främst 

http://www.penionsmyndigheten.se/
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kundservicehandläggare som arbetar på den avdelning studien är genomförd på och de 

bemöter kunderna via olika kanaler som telefon, e-post, brev och sociala medier. De anställda 

på denna avdelning har den senaste tiden genomfört en e-utbildning i Kompetensportalen som 

handlar om tjänstepension och som denna studie kommer att undersöka. 

 

2.2 Lärande 
 

I slutet av 70-talet pratade man om begreppet ”inlärning” som ett avståndstagande mot en då 

lärarcentrerad undervisning (Granberg, 2009). Man ville betona att eleven ”lär in” istället för 

att läraren ”lär ut” och man översatte termen ”problem-based learning” till problembaserad 

inlärning, PBI, men numer använder man begreppet problembaserat lärande, PBL, för lärande 

som eleven själv tar in. Under 80-talet ville man betona att inlärning är mer av en process och 

därifrån kommer termen ”lärande” (Granberg, 2009). Ellström och Hultman (2004) menar att 

de senaste årens forskning har förändrat synen på lärande i organisationer. De menar att 

många forskare nu anser att lärande bildas ihopvävt med den dagliga verksamheten på 

arbetsplatsen. Lärande definieras inte enbart som en utbildningsprocess där lärandet sker 

mellan individer med kontexten i bakgrunden, verksamheten har större betydelse än vad man 

tidigare lagt fokus vid.  

 

Ellström och Hultman (2004) menar att det finns flera studier som visar att det praktiska 

arbetet inte enbart innebär en produktion av varor eller tjänster, där den anställde är anpassad 

till sina arbetsuppgifter, med ett eventuellt passivt förhållningssätt, utan även att den anställde 

kan utveckla sin kompetens genom det dagliga lärandet. Författarna tar upp studier, genom 

bland annat observationer, som visar på att det även sker ett utvecklingsarbete ”på golvet” i 

olika verksamheter, av bland annat Hirschhorns, Norros, Zuboff och Gustavsson (Ellström & 

Hultman, 2004). Jag drar då slutsatsen av detta att författarna menar att den anställde inte 

enbart tar till sig kunskap genom traditionella utbildningar, med verksamheten i bakgrunden, 

utan den anställde kan även utveckla sitt lärande och sin kompetens invävt i den dagliga 

verksamheten. 

 

Tidigare uppfattades lärande i organisationer och arbetslivet som enkelspårigt, instrumentellt 

och inriktat på produktionen med stark effektivitetsinriktning (Ellström & Hultman, 2004). 

Företrädare för dessa synsätt är Dewey, Braverman och senare Lyotard enligt Ellström och 

Hultman (2004). De menar att det fortfarande kan vara så men att det på senare tid även vuxit 

fram en mer optimistisk syn på lärande i arbetslivet. Man ser nu inte enbart arbetet som att 
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man utför varor eller tjänster med ett visst mått av kvalitet och kvantitet, utan att det i 

samband med arbetet sker en utveckling av lärande och kompetens som gynnar både 

verksamheten som individen. Begrepp som vuxit fram av detta optimistiska synsätt är lärande 

organisationer och uthålliga arbetssystem (Ellström & Hultman, 2004). Motsatsen till lärande 

organisationer enligt Ellström och Hultman (2004) är individuellt lärande eller gruppers 

lärande. Även Jobring (2013) tar upp det ständiga lärandet i vardagligt arbetsliv och menar att 

lärande sker hela tiden som en pågående process, där det inte spelar någon roll om man 

befinner sig på arbetsplatsen eller i en vardaglig situation. 

 

Jaldemark (2013) betonar att det ännu inte finns så mycket forskning för mobilt lärande, som 

e-utbildningar, inom det pedagogiska forskningsfältet. Han menar att det behövs fler studier 

om lärande och mobilitet för pedagogikämnets utveckling. De tekniska möjligheterna som 

vuxit fram, sen internet börjades utvecklas på 1960-talet vid bland annat universiteten 

Stanford och University of California och world wide web utvecklades på 1980-talet, har gjort 

att relationen mellan begrepp som lärande och mobilitet börjades först utforskas kring början 

av 2000-talet (Jaldemark, 2013).  

 

Det formella och informella lärandets gränser suddas allt mer ut av mobilt lärande, såsom e-

utbildningar på bland annat grundskolor, universitet, arbetsplatser och organisationer. 

Jaldemark (2013, s. 108) benämner lärande som ”en kommunikativ  

redskapsberoende process knutet till kontextuella aspekter av det sammanhang  

lärandet sker inom”. Jaldemark (2013, s. 112) menar att deltagande i nätbaserad 

kommunikation utgör ett samspel mellan formellt och informellt lärande, som vid till exempel 

en högskoleutbildning i kombination med arbetsliv:  

 

”Exempelvis är det inom högskoleutbildningar relativt vanligt att studenter kombinerar 

studier med deltagande i arbetslivet. Om deras studier berör innehållet i det förvärvsarbete de 

utför medför det en kombination av deltagande i formellt lärande vid lärosätet samtidigt som 

de genom att delta i arbetslivet får tillgång till sammanhang där samma innehåll kan processas 

via informellt lärande.”. 
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2.3 E-utbildning 
 

Med e-utbildning i kombination med övrig utbildning kan man förbättra lärandet menar 

författarna Helander-Burvall et al. (2006). Dålig e-utbildning är lika oanvändbar som en 

mindre bra föreläsning men kan samtidigt vara minst lika nyttig och intressant som en bra 

föreläsning. De flesta företag har någon form av e-utbildning för att hålla sin personal 

välutbildad. Helander-Burvall et al. (2006) menar även att arbetsgivaren lättare kan följa upp 

och mäta till exempel kunskapsnivåerna hos arbetstagarna på ett mer kostnadseffektivt sätt, 

och med rätt e-utbildning kan man få samma eller ännu bättre kvalitet på lärandet än vid en 

traditionell utbildning. 

 

E-utbildningar bör ses som ett komplement till andra utbildningsplattformar och verktyg som 

finns idag (Helander-Burvall et al. 2006). Tanken är inte att e-lärande ska ersätta all annan 

utbildning utan att e-aktiviteterna ska förbättras och utformas på sådant sätt att de blir enkla 

och effektiva att använda och komplettera övrig utbildning med (Helander-Burvall et al. 

2006).  

 

Helander-Burvall et al. (2006) tar upp ett exempel där de anställda fick två timmars 

kompensationsledigt efter att man genomfört en viss e-utbildning och tagit ut sitt diplom, som 

en motiverande faktor till att genomföra en e-utbildning. Det är lättare att stänga ner en e-

utbildning på datorn än vad det är att gå ut från en föreläsning då den sociala aspekten inte 

finns på samma sätt vid datorn. Det är heller ingen som kan ta illa vid över att man tar en paus 

eller inte fullföljer utbildningen på samma sätt som vid en föreläsning. Får personalen lugn 

och ro, kanske i ett eget avskilt rum där man inte blir störd och tillräckligt med tid avsatt i sitt 

schema, så får man större antal deltagare enligt Helander-Burvall et al. (2006).  

 

Argument om att e-lärande skulle gå långsamt passar även in på traditionell utbildning enligt 

Helander-Burvall et al. (2006) då de menar att allt lärande går långsamt, oavsett om det är på 

en kursgård eller via e-utbildning, och man kan därför inte enbart peka ut e-utbildning som 

tidskrävande.  

 

Motivation till deltagande kan också kopplas ihop med hur man som deltagare ser på e-

utbildning menar Helander-Burvall et al. (2006). Ser man e-utbildning som ett komplement 
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istället för ersättare till traditionella utbildningar kan det i sin tur bidra till att man känner sig 

mer motiverad till att genomföra en e-utbildning. 
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3. Forskning kring e-utbildningar 
 

Detta kapitel är uppdelat i tre underrubriker om tidigare forskning om e-utbildningar. De tre 

underrubrikerna är lärande och e-utbildning, för- och nackdelar med e-utbildning samt 

motivation och deltagande. 

 

3.1 Lärande och e-utbildning 
 

Calli, Balcikanli, Calli, Cebeci och Seymen (2013) menar att de största fördelarna med e-

utbildning kan vara att man lär sig bättre när det både finns det skrivna ordet och rörliga bilder 

med i en utbildning, samt att utbildningen ska vara konstruerad så att den är enkel att 

använda. Utformningen och designen av e-utbildningen är viktig för att deltagarna ska stanna 

vid e-utbildningen. Om det är intressant och underhållande förbättrar det även chanserna till 

inlärning enligt Calli et al. (2013).  

 

En annan studie av Batalla-Busquets et al. (2013) har man genom enkäter till 2 000 anställda 

inom en av Europas största banker undersökt hur de anställda ser på utbildning som är ”face-

to-face” jämfört med en virtuell utbildning och de ville även se vilka attityder de anställda 

hade till lärande på arbetsplatsen. De menar att det är minst lika viktigt att ta reda på vad de 

anställda, som är målet för utbildningarna, har för uppfattningar och attityder till e-

utbildningarna som att ta reda på fördelarna för företagen. Det menar att kunskap kring detta 

är en investering för både företagen och de anställda. De kom fram till tre olika grupper vad 

gäller attityder till lärande på arbetsplatsen. Den första gruppen var de sociala och 

känslosamma, den andra gruppen var de som har dålig anpassningsförmåga och var rädda för 

nya utbildningskrav och den tredje gruppen var de som redan var kopplade till 

kunskapssamhället. Deras slutsats är att desto öppnare inställning de anställda har till e-

utbildningar desto högre nivåer når man kunskapsmässigt.  

 

Enligt Batalla-Busquets et al. (2013) kan e-utbildning följa deltagaren bättre än traditionell 

utbildning genom att man till exempel gör ett för-test och kan sedan hoppa direkt till den 

kunskapsnivå deltagaren ligger på i e-utbildningen. De menar också att e-utbildning kan ge 

mer djupgående träning som gör att man måste sätta sig in i ämnet djupare än man vad kanske 

behöver i en traditionell utbildning.  

 



 

10 

 

3.2 För- och nackdelar 
 

Garavan et al. (2010) menar att det kan vara lättare att se till så att alla får samma uppdaterade 

och aktuella information, om till exempel nya rutiner eller arbetssätt, med e-lärande än vid 

traditionella utbildningar.  

 

Allen-Ekengren (2007) har i sin kandidatuppsats undersökt för- och nackdelar med e-

utbildningar ur några kursdeltagares erfarenheter. Hon kommer bland annat fram till en stor 

fördel vad gäller e-utbildning och kompetensbreddning av personalen, och det är att man själv 

har möjlighet att styra, kontrollera och påverka den egna läroprocessen och detta kan främja 

ett mer utvecklingsinriktat lärande. Hon kommer fram till att innehållet i e-utbildningen spelar 

stor roll: om utbildningen är av mer generell karaktär fungerar det bättre enligt deltagarna, än 

om utbildningen är av mer specifik karaktär. Den största nackdelen med e-utbildning, enligt 

hennes studie, var att man saknar det personliga mötet. Lärande ur ett sociokulturellt 

perspektiv bygger på att människor kan interagera och kommunicera med andra vilket främjar 

lärandet, och samtliga respondenter i Allen-Ekengrens studie påtalade att de saknade det 

personliga mötet i e-utbildningar.  

 

Batalla-Busquets et al. (2013) kommer i sin studie fram till att fördelarna med virtuell 

utbildning är att den har mer aktuellt innehåll, utbildningstakten följer deltagaren bättre och 

det möjliggör mer djupgående träning. De kommer fram till att de anställda i studien anser att 

e-utbildning är en mer flexibel och ”up-to-date” utbildningsmetod än traditionell utbildning, 

men traditionell utbildning fortsätter att uppfattas som en mer motiverande metod jämfört 

med virtuell utbildning. Fördelarna som de anställda uppfattade med traditionell utbildning 

var bättre förklaringar från kursledaren, mer praktiskt fokus och att man kan reda ut problem 

med kursledaren under utbildningen. 

 

De likheter Ekengren-Allen (2007) och Batalla-Busquets et al. (2013) kommer fram till i sina 

studier är deltagarna saknar den personliga kontakten i e-utbildningar men att de anser att e-

utbildning är mer flexibelt där deltagaren själv kan styra och kontrollera sin läroprocess.  

 

Skillnaderna mellan studierna visar att i Allen-Ekengrens studie menar deltagarna att e-

utbildning av mer generell karaktär fungerar bättre än om utbildningen är av mer specifik 
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karaktär medan Batalla-Busquets et al. (2013) studie visar att deltagarna anser att e-utbildning 

är mer uppdaterad utbildning än traditionell utbildning.  

 

3.3 Motivation och deltagande 
 

Garavan et al. (2010) har undersökt anställdas deltagande i e-utbildningar. De företag och 

organisationer som var med erbjöd frivilliga e-utbildningar till sina anställda. I sin 

undersökning kommer de fram till att det är de personliga egenskaperna hos deltagarna, 

motivationen till att lära sig och upplevda hinder som spelar roll när man ska förklara 

deltagande i e-utbildning. De kommer även fram till att det finns ett tomrum vad gäller 

litteratur som tar upp utformningen av e-utbildningar i samband med deltagande av e-

utbildningar och att det huvudsakliga problemet till deltagande i e-utbildning väger mellan 

motivation och upplevda hinder, som till exempel tekniska svårigheter.  

 

Garavan et al. (2010, sid. 164) menar att arbetsgivaren behöver se till så att möjligheterna till 

att delta ökar för medarbetarna och att det i sin tur ökar chanserna till att lära sig så bra som 

möjligt, ”It is important that organizations should manage motivation to learn, giving its 

important role in mediating both self-efficacy and perceived barriers and enablers. It 

represents an important leverage point towards increasing participation in e-learning”.  

 

Garavan et al. (2010) kommer även fram till att personer som är oroliga över tekniska 

problem och är i behov av feedback behöver få det stödet i form av teknisk support. Har man i 

förväg vetskap om att man får feedback på genomförd utbildning så ökar deltagandet vid e-

utbildningar.  

 

3.4 Sammanfattning 
 

De problem som redovisats vad gäller e-utbildning är bland annat att e-utbildning kan anses 

som tidskrävande och att anställda inte vill sitta vid datorn vid utbildningar. Vissa studier 

menar att e-utbildning är bra vid generellt lärande medan andra studier menar att man kan få 

mer djupgående träning med e-utbildning. Några studier kommer fram till att deltagarna 

saknar det personliga mötet och att upplevda hinder, som tekniska svårigheter, kan minska 

deltagandet och motivationen till att genomföra en e-utbildning. 
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4. Metod 
 

Här kommer valet av metod att redovisas för att få svar på studiens frågeställningar. Vidare 

fortsätter kapitlet med dessa underrubriker: urval, genomförande, bearbetning, reliabilitet och 

validitet och forskningsetiska principer. 

 

4.1 Metodval  
 

För att undersöka hur respondenterna upplever e-utbildning valdes en kvalitativ metod istället 

för en kvantitativ metod. Enligt Trost (2010) kan fokus riktas mer mot hur respondenter 

upplever och uppfattar något genom intervjuer, än genom en kvantitativ metod som till 

exempel enkäter. Vidare menar Trost (2010) att valet av en kvalitativ metod är rimlig om man 

vill försöka förstå människors sätt att resonera och reagera. Då syftet med studien är att ta 

reda på hur några anställda uppfattar e-utbildning från arbetsgivaren valdes därför intervjuer, 

som är en kvalitativ metod, som datainsamlingsmetod. Intervjuer valdes för att på bästa sätt 

uppnå studiens syfte. Valet blev semistrukturerade intervjuer då jag som intervjuare ville ha 

möjlighet att ställa ytterligare frågor under intervjun utöver intervjumallen (bilaga 1).  

 

För att få så innehållsrika svar som möjligt valdes öppna frågor till intervjumallen. Enligt 

Cohen et al. (2011) bör man se över så att det inte finns några svåra ord i frågorna man ställer, 

att språket inte är fördomsfullt eller svårförståeligt, inga frågor med antaganden och man bör 

inte ställa känsliga eller personliga frågor. Hänsyn till detta har tagits vid utformningen av 

frågorna till intervjumallen. 

 
 

4.2 Urval 
 

I studien ville jag ha med personer som inte var fördomsfulla mot e-utbildning, personer som 

varken var för negativt eller positivt inställda till e-utbildning. Jag kontaktade en gruppchef 

med mina tankar och fick hjälp med att fråga fyra anställda, som han trodde varken var för 

negativa eller för positiva till e-utbildning, om de ville delta i denna studie. Då studien har en 

begränsad tid ansågs detta vara det snabbaste sättet att få kontakt med de blivande 

respondenterna. Då ansvaret hamnade på chefen att fråga och välja ut intervjupersonerna kan 

jag inte med säkerhet veta om hänsyn togs till de kriterier som önskades. Det kan även vara 

svårt för en chef att veta vad de anställda anser om e-utbildning i förväg också. 
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Efter diskussion med min handledare valdes fyra intervjupersoner för att få tillräckligt med 

information för att genomföra studien. Samtal fördes i början om sex intervjupersoner men i 

och med att jag även valde att genomföra en provintervju ansågs inte tiden räcka till för fler 

än fyra intervjupersoner plus en provintervju för studien. De fem tjänstemännen som 

intervjuades var kvinnor mellan 22-41 år och har fått fiktiva namn som Annika, Christina, 

Marit och Sonja. Deras utbildningsbakgrund sträcker sig från gymnasienivå upp till 3-årig 

högskoleutbildning och anställningstiden inom myndigheten löper från sex månader upp till 

fyra år. Jag valde inte ut personerna efter vilken ålder de befann sig i då jag inte kommer 

undersöka upplevelsen av e-utbildning i korrelation till vilken ålder man befinner sig i.  

 

Pilotintervjun genomfördes på samma avdelning, produktionsavdelningen, men på en annan 

ort (A) än den orten (B) jag genomförde de övriga fyra intervjuerna. Tjänstemannen som jag 

intervjuade under pilotintervjun har liknande arbetsuppgifter som de övriga respondenterna.  

 

4.3 Genomförande 
 

Kontakten med tjänstemännen togs via två gruppchefer på myndigheten. Det blev kontakt 

med två gruppchefer då pilotintervjun skulle genomföras på en ort (A) och de fyra andra 

intervjuerna på en annan ort (B).  

 

Efter att ha fått namn på den tjänsteman pilotintervjun skulle genomföras med bokades ett 

datum in när vi skulle ses. Vi hade fått en timme bokad i ett av myndighetens mindre 

konferensrum som låg avskilt från det öppna kontorslandskapet. Jag hade informerat 

tjänstemannen innan att det skulle ta cirka 40-45 minuter och provintervjun tog cirka 40 

minuter. När den andra gruppchefen hade tillfrågat de andra fyra tjänstemännen om de ville 

delta i studien fick jag deras namn och e-postadresser för att själv kunna ta kontakt med dem. 

Ett missiv bifogades i e-posten med information om studien (bilaga 2).  

 

Ett datum för intervjuer bestämdes via e-post med tjänstemännen och det blev en vecka efter 

att provintervjun genomfördes. Jag reste till orten B för att genomföra intervjuerna på det 

bokade datumet och alla respondenter hade fått information innan om hur lång tid det 

beräknades ta och att intervjuerna skulle spelas in på band. Dessa fyra intervjuer tog cirka 20-

30 minuter var. Samma frågor ställdes på båda orterna och jag vet inte varför pilotintervjun 
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tog längre tid än de andra fyra intervjuerna. En teori är att jag som intervjuare känner den 

tjänsteman pilotintervjun genomfördes med lite grand och att intervjun då blev mer 

avslappnad och att hon kanske kände att hon kunde prata på mer än i de övriga intervjuerna. 

Det kanske inte fanns samma spänning som det kan bli mellan två personer som aldrig träffats 

förut vilket skulle kunna innebära lite kortare svar, som de övriga intervjuerna som tog 20-30 

minuter. Det kan även vara så att jag som intervjuare kände mig mer stressad under de övriga 

fyra intervjuerna och att det bidrog till att det blev kortare samtalstid.  

 

Diktafonen placerades en bit bort på bordet under intervjuerna för att inte ha den mitt i 

blickfånget, vilket annars kanske hade stört respondenterna. Enligt Trost (2010) är det många 

människor som kan känna sig hämmade av att bli inspelade och man kan därför försöka 

placera diktafonen eller inspelningsutrustningen en bit bort från det direkta blickfånget. Detta 

för att inte skapa en ständig påminnelse om att man blir inspelad. 

 

Eftersom valet av datainsamlingsmetod var semistrukturella intervjuer fanns möjlighet att 

ställa följdfrågor till respondenterna som dök upp under intervjuerna. Alla fem intervjuerna 

spelades in på band eftersom enbart anteckningar skulle innebära en större risk att missa delar 

av intervjuerna.  

  

4.4 Bearbetning 
 

Enligt Cohen et al. (2011) kan man strukturera och analysera data från intervjuer genom att 

sortera och ta ut de ämnen som har betydelse för studien, klassificera och kategorisera dessa 

ämnen, strukturera berättelser för att beskriva innehållet av intervjuerna och tolka den data 

som intervjuerna har gett. Trost (2010) menar att det inte finns någon mall för hur man kan 

analysera och tolka material från intervjuer på samma sätt som när man analyserar kvantitativ 

data. Vidare menar Trost (2010) att det för bearbetning och analys av kvantitativ data finns 

uppsatta regler man bör följa och det finns olika datorprogram att ta hjälp av. För att bearbeta 

och analysera kvalitativ data finns inte dessa tekniska hjälpmedel på samma sätt utan här 

behöver kreativiteten få ta större plats. 

 

Efter intervjuerna lyssnades inspelningarna av och transkriberades ordagrant. Detta för att 

lättare kunna sammanställa resultaten och inte missa något av informationen från intervjuerna. 

Intervjuerna lästes igenom flera gånger innan teman bildades, dels från de ämnen som 
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respondenterna pratade om och dels från studiens frågeställning. Med olika 

överstrykningspennor kategoriserades olika teman i intervjuerna. Rubriker till dessa teman 

valdes och i analysen har vissa citat valts att ta med från respondenterna. 

 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 
 

Med reliabilitet menar man ofta en studies tillförlitlighet (Trost, 2010). Om man skulle göra 

om en undersökning med samma förutsättningar och få samma resultat desto högre blir 

reliabiliteten, man undersöker hur pass stabil en mätning är vid olika tidpunkter. Enligt Trost 

(2010) förutsätter man då att det finns ett statiskt förhållande, vilket det ibland finns i 

kvantitativa undersökningar. I en kvalitativ studie där man intervjuar människor och 

undersöker hur de resonerar och uppfattar saker och ting finns inte samma statiska 

förhållande. Människor utvecklas, påverkas och genomgår ständiga processer menar Trost 

(2010), vilket genom ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv visar att människor inte är 

statiska och att det då inte är givet att man får exakt samma svar varje gång frågan ställs. I den 

meningen sjunker reliabiliteten för denna studie då det kan vara svårt att få samma svar vid ett 

senare tillfälle. 

 

En pilotintervju genomfördes på ort A med en tjänsteman som har liknande arbetsuppgifter 

som de andra fyra tjänstemännen som skulle intervjuas senare. Pilotintervjun genomfördes för 

att se vilken information som kom fram genom intervjumallen samt som intervjuträning inför 

de övriga intervjuerna. Detta för att öka reliabiliteten i studien. En del intervjuare behöver 

träna mycket på att intervjua och vissa behöver mindre träning för att bli bra intervjuare enligt 

Trost (2010). Pilotintervjun tog cirka 40 minuter och flöt på bra. Jag ansåg att jag fick ett bra 

underlag för mitt syfte genom intervjumallen som användes under pilotintervjun, därför 

ändrades inget inför de övriga intervjuerna. Det var lärorikt att genomföra en provintervju 

dels för att prova mina frågor i relation till mitt syfte samt att träna på intervjusituationen. Då 

provintervjun tog ca 40 minuter tillkom inga ytterligare frågor till de övriga fyra intervjuerna. 

 

Med validitet eller giltighet menar man om frågan som ställts i en studie verkligen mäter det 

den är tänkt att mäta (Trost, 2010). För att försöka få validiteten i studien så hög som möjligt 

togs hänsyn till att inte ställa några svåra ord i frågorna, att språket inte var fördomsfullt eller 

svårförståeligt, inga frågor med antaganden togs med och inga känsliga eller personliga frågor 

ställdes. De olika frågorna i intervjumallen utformades med olika inriktningar för att på ett så 
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bra sätt som möjligt mäta det som studien vill undersöka, det vill säga att ta reda på hur de 

anställda uppfattar e-utbildning.  

 

4.6 Etiska principer 
 

Studien följer de forskningsetiska principer som gäller för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning enligt Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, uå). De fyra huvudkraven inom de 

forskningsetiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet uppfylls genom att intervjupersonerna informerades via e-post med missiv 

om syftet med studien och hur intervjuerna med dem skulle gå till. De blev även informerade 

om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet verkställdes genom att 

samtliga tjänstemän gav sitt samtycke till att vara med i studien och till att intervjuerna 

spelades in digitalt. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att alla respondenter behandlas 

konfidentiellt, deras riktiga namn finns inte med i studien, samt att de digitala inspelningarna 

är konfidentiella och förvaras utom räckhåll för obehöriga. All information som samlas in från 

respondenterna kommer enbart att användas för denna studie vilket gör att nyttjandekravet för 

studien upprätthålls. 
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5. Resultat 
 

Här redovisas resultatet av intervjuerna. Resultatet är uppdelat i underrubrikerna 

svårighetsgraden i e-utbildningen, konstruktion och tekniska svårigheter, innehållet i e-

utbildningen enligt de anställda, genomförandet av e-utbildningen och motivation till att 

genomföra e-utbildning. Citat från respondenterna kommer att tas med i resultatet.  

 

5.1 Svårighetsgraden i e-utbildningen 
 

Rent kunskapsmässigt svarar två av respondenterna att utbildningen var på en lagom nivå. Det 

andra två respondenterna nämner att det krävdes förkunskaper för att ta till sig innehållet på 

bästa sätt. En av dessa två respondenter menar att utbildningen låg på en ganska hög nivå och 

att man då måste fokusera mera och tänka efter är man genomför den. Den andra av dessa 

respondenter uppger att kunskapsnivån var för hög men samtidigt kanske utanför den 

kunskapsram som man ska kunna, att vissa frågor som var med i utbildningen är frågor som 

vanligen besvaras av andra myndigheter eller bolag.  

 

”… tyckte vissa frågor kunde vara utanför nivån för kundservice… ” (Annika) 

 

En av respondenterna nämner också att det kändes mer som ett test än en utbildning. Alla 

respondenter tar upp att de har haft traditionella utbildningar och information om 

tjänstepension tidigare, men bara en av respondenterna upplever att man inte hade behövt 

någon förkunskap innan, även om de nu redan hade fått det.  

 

”Man hade nog inte behövt haft det, sen har ju vi haft det ändå internt.” (Sonja) 

 

De som nämner att det behövdes förkunskaper innan utbildningen menar på att man kanske 

inte skulle kunna ta till sig utbildningen lika bra om man inte haft några förkunskaper innan i 

ämnet.  

 

”Det var ju liksom mer ingående frågor så man måste ju ha läst det någon gång för att någon 

gång ha lärt sig det.”(Christina) 

 

För att göra klart utbildningen skulle man ha klarat 80 procent av kursinnehållet och man 

kunde repetera och göra om de olika delarna flera gånger. En av respondenterna tar upp att 
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man kunde skriva ut ett diplom efter godkänd utbildning och att hon antar att cheferna kan gå 

in och se resultatet. 

 

5.2 Konstruktion och tekniska svårigheter 
 

Några respondenter uppger att uppbyggnaden var lite svår att förstå i e-utbildningen. 

Utbildningen började med ett för-test där man kunde testa sig på vilken nivå man låg för att 

direkt hoppa till rätt anpassad nivå för deltagarna. Under för-testet ansåg en av respondenterna 

att det var svårt att veta vilket avtal frågan gällde och att det hade varit bra med lite mer text 

till dessa frågor. 

 

”Sen var uppbyggnaden lite tokig för man visste inte från en fråga till en annan vilket avtal 

det gällde. Om det var kommunalt, statligt eller privat.”(Annika) 

 

En av respondenterna hade velat att man även skulle se klart och tydligt när utbildningen var 

klar på skärmen och samtidigt få en fråga om att skriva ut diplom för genomförd utbildning.  

 

Alla respondenter kommer in på någon teknisk svårighet eller problem med att förstå vissa 

delar av e-utbildningen. Några av respondenterna tar upp svårigheter med hur e-utbildningen 

var konstruerad och menar på att om man till exempel svarade fel försvann frågan och man 

såg då bara svarsalternativen. Man kunde då inte se vad man hade svarat fel på och försöka 

lära sig vad det rätta svaret var. Man fick då göra om testet senare under utbildningen och då 

kunde den fråga man svarade fel på komma igen, men det kunde även vara andra frågor inom 

ett visst avtal till exempel, så det var inte säkert att man fick den fråga man inte kunde 

tidigare.  

 

Tre respondenter uppger bland annat att de hade svårt att hitta Kompetensportalen och den 

utbildning de skulle genomföra på myndighetens intranät. Det var enligt respondenterna inte 

helt uppenbart vart utbildningen låg. De fick då en länk till utbildningen skickad till sig via e-

post av sin närmsta chef istället. En av respondenterna upplevde utbildningen som enkelt 

upplagd, lätt att knappa sig runt på och att det bara var att följa instruktionerna.  

 

En av respondenterna behövde aldrig pausa utbildningen men hade önskat att den funktionen 

hade funnits i e-utbildningen, eller synts tydligare om den möjligheten fanns. En annan av 
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respondenterna uppger att hon blivit avbruten under den dagen som hon skulle genomföra e-

utbildningen. Hon fick fortsätta några dagar efter, vilket medförde att när hon skulle göra 

sluttestet i e-utbildningen var det hon hade läst för några dagar sedan inte lika färskt i minnet 

längre. När hon hade avbrutit e-utbildningen och skulle starta upp den igen några dagar senare 

upplevde hon det som svårt att starta e-utbildningen samt att hitta vart hon hade slutat 

någonstans.  

 

”… jo jag hade gjort klart och så var det en rad där det stod att ”Pågående 

tjänstepensionsutbildning” var det nog, jag kommer inte ihåg, men det stod nåt sånt. Försökte 

jag klicka på den men den reagerade inte, jag fattade inte riktigt vart jag var någonstans.” 

(Annika) 

 

5.3 Innehållet i e-utbildningen 
 

Samtliga respondenter upplever att det varit relevant innehåll i e-utbildningen. De uppger att 

utbildningen är användbar i deras vardagliga arbete och att det är frågor i e-utbildningen som 

de får dagligen på kundservice och att det var ett innehåll som blir mer och mer aktuellt för 

dem att besvara kunderna på. 

 

”Ja, vi får… för vi får ju mycket frågor om just tjänstepension och de olika avtalen så här, så 

att det var jättebra repetition av saker man kanske har läst en gång och fått lärt sig och nu 

kom dom tillbaka och man fick liksom tänka efter så… så att man, nästan alla frågor svarar 

man på varje dag. Som var i e-utbildningen också.” (Christina) 

 

En av respondenterna menar att det var relevant innehåll i e-utbildningen och att det även var 

ny kunskap som hon inte haft innan, som har gynnat henne i det vardagliga arbetet. Även om 

samtliga respondenter upplever innehållet som relevant, är det en av respondenterna som 

påpekar att det många gånger kan komma följdfrågor som ligger utanför den kunskapsram 

som ska finnas inom kundservice.   

 

5.4 Genomförandet av e-utbildningen 
 

Alla respondenter uppger att de sitter i ett öppet kontorslandskap när de genomför e-

utbildningar. En av respondenterna uppger att det både finns för- och nackdelar med det.  
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”… det är väl både för- och nackdelar. Jag tycker ändå om att ha folk runt omkring mig men 

man blir ju avbruten, när man gör dom där. Man kan tappa tråden lite grand.” (Annika) 

 

Tre av fyra respondenter använder inte hörlurar utan sitter framför sin egen dator i det öppna 

kontorslandskapet och genomför utbildningarna. Den respondent som använder hörlurar 

menar att det är bra för att då ser kollegor runt omkring att man är upptagen med något annat. 

 

”Man är ju van att sitta ute liksom, man jobbar ju så annars också. Så det gick bra faktiskt. 

Man ser ju oftast att man är upptagen om man har hörlurar och så på. Man ser att man håller 

på, att man är inne i någonting.” (Marit) 

 

En av respondenterna reflekterade över miljön hon fick sitta i på körkortsskolan då hon tog 

körkort. Hon fick då sitta i ett eget rum avskilt från andra ljud eller störande moment och 

genomföra körkortsskolans e-utbildningar. Hon uppger att hon kanske hade kunnat få tillgång 

till ett eget rum på arbetsplatsen, men det var inget som erbjöds inför denna e-utbildning, utan 

utbildningen skulle göras mellan samtal med kunderna. Detta innebär att hon satt operativt 

och tog inkommande samtal medan hon genomförde e-utbildningen.  

 

”… det fanns det säkert att ordna tror jag, men när vi skulle göra den här… då skulle vi ta 

det under lång tid och hålla koll på köerna samtidigt…” (Annika) 

 

De fyra respondenterna hade fått olika tidsramar på sig att genomföra e-utbildningen. Två av 

respondenterna hade fått information om att de kunde ta den tid de behövde när det var lugnt i 

telefonen och det tog cirka en timme för den ena och det var oklart hur lång tid det tog för den 

andra. En annan respondent fick information om att genomföra e-utbildningen mellan hennes 

inkommande samtal och för henne tog det totalt två dagar med några dagars mellanrum, från 

att hon började tills e-utbildningen var avslutat. Den fjärde respondenten hade fått en timme i 

sitt schema, men nämner att det hade varit bra med två timmar på sig för att inte stressa på. 

 

”Det var utsatt att du ska ha ungefär en timme på dig att genomföra den. Men man behövde 

ju snarare två timmar för att man ska hinna utan att stressa på.” (Sonja) 

 

En av respondenterna tar upp positiva sidor med e-utbildning som att hon anser att e-

utbildning är kostnadseffektivt och att det inte är så tidskrävande för de anställda. Hon menar 
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att man inte behöver samla alla på en specifik plats utan man kan genomföra utbildningen när 

det finns tid helt enkelt. Då samtliga handläggare på denna avdelning har två datorskärmar för 

alla program som ska hanteras i det vardagliga arbetet, använde en av respondenterna den ena 

datorskärmen till att skriva ned sådant hon ville lära sig mer av och spara i ett Word-

dokument. Detta för att hon sedan skulle kunna använda det i hennes vardagliga 

arbetssituation.  

 

5.5 Motivation till att genomföra e-utbildning 
 

En av faktorerna till att känna sig motiverad som en av respondenterna nämner är att 

utbildningen ska vara anpassad efter den målgrupp som ska genomföra e-utbildningen. Den 

måste vara intressant för den som ska genomföra e-utbildningen och några respondenter tar 

upp designen samt ljud som en motiverande faktor. Om det är både bild och ljud blir det mer 

underhållande enligt en av respondenterna. Om man har traditionell utbildning först och sedan 

har en e-utbildning menar en av respondenterna att man också blir mer motiverad till e-

utbildning. 

 

”Så det kan jag ju tycka är bra om man, om man säger att man haft en liksom muntlig 

utbildning i det först, där man har fått informationen till sig, och sen kanske man har en e-

utbildning som en uppfräschning som för att kolla ”förstod ni det här och så”.” (Christina) 

 

Två av respondenterna tar upp tiden som en faktor till att man kan bli mer eller mindre 

motiverad till att genomföra en e-utbildning. De menar att man bör få tillräckligt med tid i 

schemat så att man inte känner sig stressad när ska genomföra e-utbildningen. Några 

respondenter tar även upp att det vore bra med tydlig ”pausfunktion” i en e-utbildning, för att 

man inte ska känna sig så stressad om man inte hinner göra klart hela utbildningen på utsatt 

tid.   

 

En av respondenterna anser att man skulle kunna sitta några stycken i en grupp framför en 

dator och genomföra en e-utbildning tillsammans. Detta för att bli mer motiverad till att 

genomföra en e-utbildning, genom att man då kan interagera och kommunicera med andra 

under e-utbildningen. En annan respondent tar upp formen och layouten på e-utbildningar 

som en faktor till motivation till att genomföra en e-utbildning. Hon menar att ljud, bild och 
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layout kan påverka motivationen genom att lättare kan förstå en e-utbildning och lättare lära 

sig innehållet i e-utbildningen.  

 

”… att man läser upp någonting för en att man kanske snappar upp det bättre då, och att 

någon läser och att man kan själv läsa texten samtidigt till exempel.” (Sonja) 

 

Samtliga respondenter upplever att de saknar det personliga mötet vid e-utbildningar och att 

man inte har samma chans att ställa frågor om man undrar över något. 

 

”… för mig är det mer intressant att höra det, alltså att någon säger det till någon, sen just 

att det man inte förstår på en vanlig utbildning då kan man ju ställa en motfråga.” 

(Christina) 

 

En av respondenterna anser att det är roligt att genomföra e-utbildningar för att man då kan 

testa sig och se vilken nivå man ligger på, samt att man när som helst kan gå tillbaka och 

genomföra den igen eller söka fakta i utbildningen.  
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6. Analys 
 

Här kommer studiens resultat att analyseras med utgångspunkt ur de referenser som beskrivits 

i kapitel två. Jag har delat upp detta kapitel i fyra underrubriker som jag anser är viktigast i 

denna studie. Underrubrikerna är upplevda fördelar, upplevda nackdelar, ämnet i e-

utbildningen, motivation till e-utbildning och kapitlet avslutas med en sammanfattning.  

 

6.1 Upplevda fördelar 
 

Två av respondenterna upplevde att kunskapsnivån var rätt anpassad för kundservice och som 

Calli et al. (2013) pekar på i sin studie är det viktigt med aktuellt innehåll anpassad för rätt 

målgrupp vilket verkar stämma, vad gäller dessa två respondenters uppfattningar av 

innehållet, rent kunskapsmässigt. Helander-Burvall et al. (2006) poängterar vikten av att e-

utbildning inte ska ses som ersättare till annan utbildning utan ska ses som ett komplement till 

övrig utbildning och alla fyra respondenterna uppger att de har haft traditionell utbildning 

innan e-utbildningen, vilket uppfattats som positivt då de menar att de kunde ta till sig 

utbildningen bättre. Även om en av respondenterna säger att det kanske inte var nödvändigt 

med några förkunskaper så kan det vara svårt att kategorisera var och när man lär sig saker, 

det formella och informella lärandet vävs ihop både på arbetsplatsen och i vardagslivet enligt 

flera forskare (Ellström & Hultman, 2004 & Jobring, 2013). Att en av respondenterna då 

upplever det som att ingen förkunskap krävdes kan ha att göra med det informella lärandet, 

det kan vara lärande som man tagit till sig redan, genom det praktiska arbetet på arbetsplatsen.   

 

En av respondenterna nämner e-utbildning som kostnadseffektiv och tidsbesparande då man 

kan genomföra en e-utbildning när utrymme för tid finns i verksamheten och att man inte 

behöver samla alla på en specifik plats som i traditionell utbildning. Här uppfattas det som att 

respondenten talar om fördelarna för arbetsgivaren, som att det är tidsbesparande och att det 

är kostnadseffektivt, och inte vad hon själv upplever för fördelar.  

Respondenterna uppger att det i e-utbildningen var aktuell information som respondenterna 

kommunicerar med kunderna dagligen vilket visar på att e-utbildning är ”up-to-date” med 

aktuellt innehåll som även Batalla-Busquets et al. (2013) visat på i sin forskning. 
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6.2 Upplevda nackdelar 
 

En av respondenterna upplevde utbildningen mer som ett test än en utbildning. En fördel från 

arbetsgivarens sida menar Helander-Burval et al. (2006) är att det är lättare att följa upp och 

mäta arbetstagarna på ett mer kostnadseffektivt sätt med olika e-aktiviteter än via traditionell 

utbildning. Många e-utbildningar avslutas oftast med ett test, som denna e-utbildning dessa 

respondenter genomförde, vilket gör att man som deltagare ibland kanske uppfattar det mer 

som ett test än just utbildning. Vissa deltagare sporras av tester och vissa kan känna rädsla för 

nya utbildningskrav enligt Batalla-Busquets et al. (2013), känner man då rädsla inför test och 

nya krav på utbildning kan e-utbildning upplevas negativt.  

 

Flera respondenter upplever att de saknar det personliga mötet när de genomför en e-

utbildning vilket bland annat Allen-Ekengren (2007) Helander-Burvall et al. (2006) tar upp i 

litteraturen. Att man inte kan ställa frågor på sådant man inte förstår är en av nackdelarna 

enligt respondenterna, vilket även Batalla-Busquet et al (2013) tar upp i sin studie. Flera 

respondenter upplevde svårigheter med tekniken eller konstruktionen av e-utbildningen och 

Helander-Burvall et al. (2006) menar att e-utbildningens konstruktion ska vara så väl 

uppbyggd att det inte ska krävas någon extra datorkunskap, utöver den man har för att klara 

sitt vardagliga arbete, för att kunna förstå och genomföra en e-utbildning.  

 

Helander Burvall et al. (2006) poängterar också vikten av att personalen bör få lugn och ro 

och inte bli störd och att man får tillräckligt med tid för e-utbildningen, vilket respondenterna 

tar upp som en nackdel vad gäller e-utbildning. Respondenterna fick sitta vid sin egen 

arbetsplats i det öppna kontorslandskapet när de genomförde e-utbildningen med risk att bli 

störd från övriga kollegor. En fördel med e-utbildning är att den kan genomföras vart som 

helst där tillgång till dator finns, men det kan också upplevas som negativt om man inte får 

samma lugn och ro i ett avskilt rum, som det oftast är vid en traditionell utbildning.  

 

6.3 Ämnet i e-utbildningen 
 

Samtliga respondenter upplevde innehållet som relevant till deras vardagliga arbetssituation, 

då innehållet handlade om sådant som blir mer och mer aktuellt för tjänstemännen att besvara 

kunderna på, och flera författare och forskare (Helander-Burvall et al. 2006 & Garavan et al. 

2010) uttrycker också att det är viktigt med aktuell och uppdaterad information i en e-

utbildning. Respondenterna menade att de fick en påminnelse eller repetition av det aktuella 
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innehållet som fanns i e-utbildningen i och med att de haft traditionell utbildning innan e-

utbildningen i ämnet. De kan även ha tagit till sig en del kunskap om ämnet genom samtal 

med kunder eller kollegor eller på annat sätt, där de inte reflekterat över att de faktiskt lärt sig 

en del om ämnet innan e-utbildningen. Som flera forskare nämnt så vävs det formella och 

informella lärandet ihop med varandra i en verksamhet (Ellström & Hultman, 2004; Jobring, 

2013 & Jaldemark, 2013). Då denna e-utbildning var uppbyggd så att man gjorde ett för-test 

för att hamna på rätt nivå direkt och inte behöva gå igenom de delar man redan kunde i 

utbildningen, kan respondenterna kanske ha upplevt att de direkt kom till utbildningen med 

relevant innehåll. Som Batalla-Busquets et al.(2013) kommit fram till, kan e-utbildning följa 

deltagaren bättre än i en traditionell utbildning, genom att man till exempel kan göra ett för-

test och sedan hoppa direkt till den kunskapsnivå deltagaren ligger på, vilket var fallet för 

dessa respondenter. 

 

6.4 Motivation till e-utbildning 
 

Om innehållet är intressant kan det förbättra chanserna till inlärning enligt Calli et al. (2013). 

Några respondenter saknade ljud i e-utbildningen för att lättare ta till sig innehållet och det 

som Calli et al. (2013) menar är just att man lär sig bättre beroende på hur e-utbildningen är 

uppbyggd och utformad. 

 

Garavan et al. (2010) menar att det är de personliga egenskaperna hos deltagarna, 

motivationen till att lära sig och upplevda hinder som spelar roll när man ska förklara 

deltagande och motivation till e-utbildning. Respondenterna i studien upplevde alla hinder 

och svårigheter när de genomförde e-utbildningen. Från att inte se vilken fråga de svarat fel 

på till att inte kunna pausa e-utbildningen.  

 

Flera respondenter tar upp att det behövs tillräckligt med tid avsatt för att man ska kunna 

genomföra en e-utbildning så effektivt som möjligt och inte behöva stressa igenom 

utbildningen. De menar också att man skulle känna sig mer motiverad om man får tillräckligt 

med tid för att genomföra e-utbildningen. Alla respondenter hade fått olika anvisningar på hur 

lång tid de hade på sig vilket kanske kan förklaras med att de har olika gruppchefer som 

därför gett dem olika direktiv. Får man en tidsram för en utbildning eller ett test så försöker de 

allra flesta människor att hålla sig inom den tiden. Kundservicehandläggarna i denna studie 

hade säkert fått mer tid i sina scheman om de hade påtalat det för sina chefer. Helander-
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Burvall et al. (2006) tar upp tidsaspekten när det gäller e-utbildningar och menar att det är lika 

tidskrävande, om inte mer tidskrävande att till exempel resa iväg på kurs, än att avsätta tid för 

en e-utbildning. Man borde därför kunna sätta av tid till en e-utbildning och inte behöva göra 

sitt vardagliga arbete samtidigt som man genomför en e-utbildning, bara för att man vid e-

utbildningar kan sitta kvar vid sin arbetsplats, som en av respondenterna fick göra.  

 

En av respondenterna nämner att hon tror att cheferna kan gå in och se resultatet efter 

genomförd e-utbildning vilket Helander-Burvall et al. (2006) menar är en fördel för 

arbetsgivaren, genom att det är lättare att kunna följa upp arbetstagarna i en e-utbildning än 

vid annan utbildning. Att man lättare kan följa upp arbetstagaren gör att man bättre kan sätta 

in de resurser eller extra utbildning som en enskild medarbetare kanske behöver, vilket i 

slutänden ska gynna både arbetstagare och verksamhet. De som känner oro eller rädsla inför 

utbildningskrav eller olika tester kan såklart uppleva detta negativt.    

 

Ingen av respondenterna hade frågat efter att få tillgång till ett eget avskilt rum när de skulle 

genomföra e-utbildningen trots att en av respondenterna trodde att det skulle gå att ordna. 

Enligt forskningen kan både tiden och platsen ha betydelse för hur motiverad man känner sig 

till att genomföra en e-utbildning (Garavan, 2010 & Helander-Burvall et al. 2006). 

Utbildningsbakgrunden eller inställningen till utbildning kan också ha betydelse för 

motivationen till e-utbildning menar Batalla-Busquets et al. (2013) som kom fram till tre olika 

grupper vad gäller attityder till lärande på arbetsplatsen. Det var de sociala och känslosamma, 

de som har dålig anpassningsförmåga och rädda för nya utbildningskrav och en grupp som 

redan var engagerade i kunskapssamhället. En av respondenterna som för kort tid sedan 

avslutat en 3-årig högskoleutbildning skrev ned sådant hon ville lära sig mer av i e-

utbildningen och sparade i ett Word-dokument. Batalla-Busquets et al. (2013) menar att desto 

öppnare inställning de anställda har till e-utbildningar desto högre nivåer når man 

kunskapsmässigt.  

 

Ekengren-Allen (2007) tar upp att den största nackdelen med e-utbildningar är att man saknar 

det personliga mötet vilket flera av respondenterna också nämner. En av respondenterna 

menar att det skulle bli mer effektivt och mer motiverande om man kunde sitta några stycken i 

en mindre grupp och genomföra en e-utbildning genom att man då kan interagera och 

kommunicera med andra under utbildningen. Deltagarna i denna studie har genomfört e-
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utbildning i egen takt utan någon kommunikation med andra via internet, jämfört med 

synkrona och asynkrona utbildningar (Svensson & Åberg, 2001). 

 

6.5 Sammanfattning 
 

Slutsatserna från resultatet är bland annat att en kombination av traditionell utbildning och e-

utbildning är omtyckt av respondenterna, och att man ser e-utbildning som en repetition av 

tidigare traditionell utbildning och/eller som ett test där man kan se vilken nivå man ligger på. 

Det är enligt respondenterna även viktigt att se till så att uppbyggnaden av e-utbildningen är 

så bra och lättförståelig som möjligt samt att de anser att man som deltagare bör få tillräckligt 

med tid när man ska genomföra en e-utbildning. 
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7. Diskussion 
 

Nedan följer diskussion och tolkningar av resultatet och metodvalet för studien.  

 

7.1 Resultatdiskussion 
 

Innan jag började med denna studie fanns vissa tankar om hur jag trodde tjänstemännen 

upplevde e-utbildning. Jag trodde inte att de skulle uppleva e-utbildning så positivt som de 

gjorde och trodde inte heller att de skulle betona att de saknade det personliga mötet som de 

gjorde, då jag visste att de främst har traditionella utbildningar. Jag hade tankar om att man 

skulle ha större tekniska problem än vad man hade, men däremot fick jag uppfattningen om 

att man upplevde konstruktionen av e-utbildningen som strulig, vilket jag inte hade trott 

innan.  

 

Helander-Burvall et al. (2006) menar att det är lättare att följa upp resultaten i en e-utbildning 

för arbetsgivaren än genom traditionell utbildning, vilket en av respondenterna i studien också 

nämner att det kändes mer som ett test än en utbildning och att hon trodde att cheferna kan gå 

in och se resultatet. Genom att kombinera traditionell utbildning med e-utbildning som man 

gör på denna arbetsplats borde man få bra förutsättningar för en bra inlärning och uppföljning 

av resultaten. Om man upplever e-utbildning enbart som ett test, kan det förstås för vissa 

personer upplevas som något negativt och det är därför viktigt att få feedback på sitt resultat 

och ha en öppen dialog med sin chef om e-utbildningen.  

 

Garavan et al. (2010) menar att det huvudsakliga problemet till deltagande i e-utbildning 

väger mellan motivation och upplevda hinder, som till exempel tekniska svårigheter. Då alla 

respondenter nämner någon teknisk svårighet eller problem med att förstå vissa delar av e-

utbildningen är det av vikt att arbetsgivaren noga ser över konstruktionen av e-utbildningen 

för att underlätta för de som ska genomföra den. Ett exempel som tas upp av respondenterna 

var att om man svarade fel på en fråga i e-utbildningen, så försvann frågan och man kunde 

inte se vad man hade svarat fel på utan man såg då bara svarsalternativen. Detta främjar inte 

inlärningen hos deltagarna utan kan skapa en frustration hos deltagarna istället.  

 

Samtliga respondenter upplever att det varit väsentligt innehåll i e-utbildningen och att det 

varit aktuell och uppdaterad information som både Helander-Burvall et al. (2006) och Batalla-
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Busquets et al. (2013) tar upp som viktiga komponenter i e-utbildning. Då e-utbildningen inte 

är en frivillig utbildning på arbetsplatsen frågar jag mig om jag kan ha fått förskönande svar, 

men samtidigt kom flera synpunkter och tankar upp om bland annat tekniska svårigheter och 

strulig konstruktion av e-utbildningen, vilket talar för att respondenterna uttrycks sig fritt i 

frågorna. 

 

Det var ingen av respondenterna som upplevde e-utbildning positivt i den bemärkelsen att de 

när som helst kan genomföra den, som respondenterna i Ekengren-Allens (2007) studie 

visade. Det kan ha att göra med att de är mer styrda av sina scheman på en kundservice än om 

de hade arbetat på en annan avdelning. Respondenterna i Ekengren-Allens (2007) studie hade 

högre befattningar där de kunde styra mer över sin egen arbetstid och göra en e-utbildning när 

det passade dem. En av respondenterna säger att det är positivt med e-utbildning då man kan 

genomföra den ”när tid finns” men de kan inte själva styra över sin tid och bestämma när de 

vill genomföra den på samma sätt som personer med andra befattningar och arbetsuppgifter.  

Om man tar med i kontexten att denna undersökning är gjord på en kundservice, där de 

anställda mäts hela tiden i deras dagliga arbete, kanske man på en sådan avdelning i högre 

grad tolererar att man mäts även i e-utbildningar, än vad man hade gjort på en annan 

avdelning eller arbetsplats. Respondenter tar upp att de hade önskat att få mer tid på sig och 

att det var lite krångligt att genomföra e-utbildningen då de samtidigt skulle genomföra sitt 

vardagliga arbete. Enligt Helander-Burvall et al. (2006) bör man se över detta med tid och 

plats för att deltagaren ska få sitta i lugn och ro och genomföra en e-utbildning.  

 

Kan motivationen till att genomföra en e-utbildning ha något att göra med 

utbildningsbakgrund frågade jag mig i slutet av studien, men då endast en av de fyra 

respondenterna har högskoleutbildning och de andra tre gymnasiebakgrunder kändes det inte 

tillförlitligt att dra några sådana slutsatser. Som tidigare forskning enligt Garavan et al. (2010)  

visat är det mer konstruktionen av e-utbildningen, de personliga egenskaperna och de tekniska 

hindren som kan förklara motivationen till att genomföra en e-utbildning. Alla respondenter 

uppgav att de haft traditionell utbildning innan e-utbildningen och att det sedan kom frågor de 

kände igen i e-utbildningen. Jag fick uppfattningen om att de uppskattade blandningen av 

traditionell utbildning med e-utbildning, som även författarna Helander-Burvall et al. (2006)  

poängterat är en bra kombination, att man ser e-utbildning som ett komplement till 

traditionella utbildningar och inte som ersättare. 
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Validiteten av resultatet kanske kan ha påverkats av att jag som ovan intervjuare omedvetet 

påverkade respondenterna åt något håll under intervjuerna, men det är svårt att veta. I och 

med att hänsyn tagits till att inte ställa några känsliga eller personliga frågor som Cohen et al. 

(2011) tar upp i sin bok, upplevdes det ändå som att respondenterna uttryckte sig fritt, vilket 

talar för att de gett så ärliga svar som möjligt på frågorna. Det är även svårt att veta om 

reliabiliteten av undersökningen hade kunnat höjas på något sätt då människor genomgår 

ständiga utvecklingsprocesser som Trost (2010) belyser, vilket skulle kunna innebära 

annorlunda svar vid ett senare tillfälle fast med samma förutsättningar. 

 

7.2 Metoddiskussion 
 

Valet av datainsamlingsmetod känns rätt då jag upplevde att jag fick innehållsrika svar på 

mina frågor från respondenterna under intervjuerna. Att spela in intervjuerna passade mig bra 

då jag i lugn och ro sedan kunde lyssna av och transkribera dem i efterhand. Om jag inte hade 

haft intervjuerna inspelade hade jag förmodligen missat viktiga delar av intervjuerna. Jag 

kunde nu koncentrera mig på respondenten, ha ögonkontakt och ställa motfrågor som dök 

upp, vilket Trost (2010) menar är en viktig del av en intervju. 

 

Jag ville genomföra undersökningen på myndighetens kundservice och fick hjälp med att 

välja ut respondenterna för att snabbast få kontakt med de blivande respondenterna. Efter att 

de blivit tillfrågade och tackat ja till att delta kunde jag själv ta kontakt med dem via e-post. 

Även om jag i min kontakt med respondenterna skrivit att det är frivilligt att ställa upp och 

informerat om att de när som helst kan välja att avstå från att vara med i undersökningen kan 

jag ändå inte veta hur pass frivilligt deltagandet är. Kanske man inte vill tacka nej till sin chef 

när man får frågan om att delta? Då ansvaret hamnade på chefen att fråga och välja ut 

intervjupersonerna kan jag inte heller med säkerhet veta om hänsyn togs till de kriterier som 

önskades, om personer som varken var för positiva eller för negativa till e-utbildning valdes 

ut. Det kan även vara svårt för en chef att veta vad de anställda anser om e-utbildning i förväg 

också. I efterhand kanske ett slumpmässigt urval hade varit bättre för studien. Att skicka ett e-

postmeddelande till alla kundservicehandläggare, för att sedan slumpmässigt välja ut fyra 

respondenter från det urvalet, kanske hade varit ett bättre alternativ och resultatet kanske hade 

blivit annorlunda än vad det nu blev.  
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Det var lärorikt att genomföra en pilotintervju dels för att prova mina frågor i relation till mitt 

syfte samt att träna på intervjusituationen. Då pilotintervjun tog cirka 40 minuter som jag hade 

räknat med, trodde jag att även de andra intervjuerna skulle ta lika lång tid. I efterhand skulle 

jag ha reflekterat mer över att jag sedan tidigare kände den tjänstemannen jag genomförde 

pilotintervjun med, och kanske tänkt att man i en mer avslappnad situation öppnar sig och 

pratar på mer, men jag var i högsta grad fokuserad på att testa mina frågor och träna på 

intervjusituationen. Även om de fyra andra intervjuerna tog kortare tid anser jag ändå att jag 

fick så pass innehållsrika svar att jag kunde genomföra studien.  
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8. Slutsats 
 

De slutsatser undersökningen kommit fram till är att en kombination av traditionell utbildning 

och e-utbildning är uppskattat av respondenterna. Resultatet visade att respondenterna ser e-

utbildning som en repetition av tidigare traditionell utbildning och/eller som ett test där man 

kan se vilken nivå man ligger på. En annan viktig slutsats som resultatet visade är att när man 

konstruerar en e-utbildning är det viktigt att se till så att uppbyggnaden är så bra och 

lättförståelig som möjligt, för att inte skapa frustration över några hinder som annars kan 

uppstå och då påverka inlärningen och motivationen hos deltagarna. Den sista slutsatsen som 

kan dras av resultatet är att respondenterna anser att arbetsgivaren bör ge deltagaren 

tillräckligt med tid när man ska genomföra en e-utbildning.  

 

9. Nya forskningsfrågor 
 

Då samtliga respondenter upplever att de saknar det personliga mötet i e-utbildning har jag, 

efter att ha genomfört denna studie, kommit att tänka på om synkrona och asynkrona 

utbildningar upplevs som mer kommunikativa då man i dessa e-utbildningar kommunicerar 

med andra via internet? Eller om man ändå som användare betonar att man saknar det 

personliga fysiska mötet? Kan kommunikationen via IT öka motivationen till att delta? 

Sociala medier har exploderat de sista åren där man kommunicerar med andra via internet. 

Vissa personer verkar ibland inte sakna det personliga mötet i privatlivet utan kan nästan sitta 

i samma rum och hellre kommunicera via internet än ”face-to-face”. Kan det upplevas på 

samma sätt i professionella e-utbildningar där man kan kommunicera med andra? Då jag inte 

läst om detta någonstans anser jag att det är en intressant ny forskningsfråga att föra vidare. 

 

En annan tanke är hur användare av sociala intranät kontra traditionella intranät upplever 

kommunikationen och användarvänligheten. Fler och fler företag går över till sociala intranät 

där personalen kan kommunicera med varandra. Kan det vara lättare att navigera och hitta 

information i sociala intranät? Vilka för- och nackdelar ser man som anställd? I traditionella 

intranät är det oftast envägskommunikation uppifrån och ner i organisationen men i sociala 

intranät kan alla komma till tals. Man kan där ge tips och idéer till varandra och man tar 

förmodligen del av både formellt och informellt lärande där. 
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Bilaga 1 

 

Intervjumall – semistrukturerad intervju 

 

1, I vilken miljö sitter du när du genomför e-utbildningarna? 

 

2, Hur upplever du kunskapsnivån på e-utbildningarna? (Uppfylls ditt 

behov av rätt kunskapsnivå?) 

 

3, Hur upplever du e-utbildningarnas innehåll, i förhållande till din 

vardagliga arbetssituation?  

 

4, Hur bedömer du de tekniska krav som ställs på dig för att du ska 

kunna genomföra e-utbildningarna? 

 

5, Hur agerar du under tiden du genomför e-utbildningarna för att ta 

till dig informationen? 

 

6, Vilka faktorer är viktigast för att du ska känna motivation till att 

genomföra en e-utbildning? (Roligt, tråkigt, tekniska svårigheter, tidskrävande, 

envägskommunikation, ingen social interaktion, direkt positiv feedback, kan planera sin egen 

tid…) 

 

7, Vad anser du att man skulle kunna förbättra i e-utbildningar? 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Hej! 
 

Mitt namn är Ellen Clavebro och jag skriver just nu min C-uppsats i pedagogik vid Högskolan 

i Gävle.  Det jag är intresserad av är e-utbildningar inom olika organisationer och 

arbetsplatser.  

Jag vill nu titta närmare på hur man som anställd upplever e-utbildningar och har valt att göra 

det genom intervjuer.  

Att delta i dessa intervjuer är helt frivilligt och du kan när som helst tacka nej till att delta i 

undersökningen. Intervjuerna som kommer att ta cirka 45 minuter spelas in och det som sägs 

kommer att behandlas helt konfidentiellt och förs inte vidare. Inga namn kommer att skrivas 

ner så att ingen koppling kan ske mellan dig och undersökningen. 

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att ringa eller skicka e-post! 

Tack för er tid! 

Med vänliga hälsningar 

Ellen Clavebro 

 

 

Ellen Clavebro 

Tfn: XX 

E-post: xxxx@xxxx.xx 

 

 

Handledare för uppsatsen: 

Namn 

Tfn: XXX-XXX XX XX 

E-post: xxxx@xxxxx.xx 


