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SAMMANFATTNING 
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                Svensson, Therese 
 
Handledare: Jönsson, Marie, Institutionen för Ekonomi och 

Management  
 
Problem: Studiens problembeskrivning skall ge svar på hur ett 

nystartat e-learningsföretag skall utforma sitt 
utbildningspaket. En potentiell kund tillfrågas vad de anser 
skall känneteckna ett attraktivt utbildningspaket. Frågor 
kommer även att ställas för att se om utbildningspaketet 
kan bli ett komplement eller ett alternativ till en del av den 
befintliga utbildningen hos den potentiella kunden inom ett 
år. 

 
Syfte: Syftet med studien är att bidra med sådan kunskap att det 

nybildade e-learningsföretaget kan skapa ett så attraktivt 
utbildningspaket som möjligt. Vi (författarna) vill lyfta 
fram vad som bör tänkas på vid marknadsföring av 
utbildningspaketet mot en potentiell kund. Om kunden 
anammar produktidén är det även intressant att ta reda på 
vilka befintliga utbildningar/kurser utbildningspaketet kan 
bli ett alternativ eller ett komplement till. Dessutom vill vi 
se om det är troligt att kunden kan anamma 
utbildningspaketet inom en tidsperiod av ett år. 

 
Metod: Primärdata har insamlats via intervjuer med nyckelpersoner 

i den potentiella kundens organisation. Sekundärdatan har 
samlats in via aktuell litteratur på ämnet, det vill säga 
genom böcker, tidningsartiklar och Internet.   

 
Slutsats: De kriterier som kunden värdesätter högst i ett attraktivt 

utbildningspaket är just-in-time (kursen läses när behov 
uppstår) och en hög kvalité på kursinnehållet. Det är 
sannolikt att utbildningspaket kan bli en del av kundens 
kompetensutveckling inom ett år. Dessutom kan vissa 
befintliga kurser ersättas med utbildningspaketet därutöver 
finns det många nya kurser som kan bli ett komplement till 
dagens utbildning. 

  



FÖRORD 
 
Studien är ett resultat av tio veckors arbete på kandidatnivå i företagsekonomi 
vid Högskolan Karlskrona/Ronneby.  
 
Vi vill tacka vår handledare Marie Jönsson för hennes idéer och tankar som hon 
har bidragit med under studiens gång. Vi vill även tacka AcadamyWorld och då 
främst Jörgen Jonsson. Ett tack riktas även till Karlskrona Kommun för deras 
medverkan. 
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Problemområdesbeskrivning 
 

 
PROBLEMOMRÅDESBESKRIVNING 
 
Lärande organisationer och därigenom kompetensutveckling spelar idag en 
väsentlig roll för många organisationer. Arbetsgivarna satsar stora belopp på de 
anställdas kompetensutveckling, förra året satsade de 52 miljarder kronor1. Detta 
medförde att ”1,8 miljoner anställda deltog i kurser på jobbet och ytterligare 50 
000 bedrev självstudier på betald arbetstid enbart under första halvåret 1999”2.  
 
Organisationerna verkar se mer och mer till de anställdas kunskap. ”Företagen 
måste själva i allt högre grad ta ansvar för utvecklingen av de anställdas 
kompetens. De måste utvecklas till Lärande Organisationer eller Lärande 
Företag. Dvs företagen skapar en miljö där samtliga medarbetare erbjuds 
möjligheter till ett kontinuerligt eller LivsLångt Lärande, som i sin tur gör att 
företagen också är i ständig utveckling”3. Det är inte bara företag som behöver 
utvecklas till Lärande Organisationer det gäller även kommuner och 
myndigheter. Detta för att kunna locka till sig kompetent personal. 
 
”En studie från US Federal National Mortage Association visar på två 
framgångsrika koncept: Medarbetarna skall själva delta i beslutet om vad de 
behöver lära sig. De skall även ge sin syn på vilket stöd som behövs för att dra 
nytta av utbildning i det fortsatta arbetet. Många forskare hävdar också att det 
som inträffar efter en utbildning är minst lika viktigt som kursinnehållet. Utan 
förstärkning och integration av utbildningen bleknar de nyvunna kunskaperna 
snabbt”4.  
 
”Om den utbildning den anställde genomgår skall leda till ökade prestationer, 
krävs att både organisationen och medarbetarna involveras i utformningen av 
utbildningen. Utbildningsplaner fungerar dessutom bäst när organisationen 
arbetar tillsammans med utbildningsföretagen. Utbildarens uppgift blir då att 
skapa utbildning som inte enbart kopplas till enskilda medarbetares behov, utan 
även till organisationens strategiska behov”5. Uppsatsens syfte (se avsnitt Syfte 
för detaljerad beskrivning) är att undersöka vilket kursutbud en potentiell kund 
önskar och vilka kriterier de anser är viktiga vid inköp av produkten. Kunden får 
härigenom vara delaktig i ett tidigt stadie. 
 
 
 

1 Metro, 000410 
2 Metro, 000410 
3 LivsLångt Lärande, sid. 17 
4 Kompetensutveckling – en jämförelse mellan statlig och privat sektor, sid. 5 
5 Kompetensutveckling – en jämförelse mellan statlig och privat sektor, sid. 5 
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Förespråkarna för kompetensutveckling brukar hävda att ”kompetenta 
medarbetare blir en allt viktigare konkurrensfaktor i framtiden. Orsakerna till 
detta är främst att ändrade demografiska förhållanden gör att antalet yngre som 
examineras från våra skolor och universitet blir allt färre och kommer att utgöra 
en alltmer begränsad resurs. Och de kan välja det företag som erbjuder de bästa 
villkoren. Företagen har allt större behov av att kontinuerligt tillföra ny 
kompetens p.g.a. den ökande utvecklingstakten”6. 
 
En faktor som gör att företag och organisationer bör ta kompetensutveckling på 
allvar är den tekniska utvecklingen som pågår i samhället idag.  
 
”Den allt snabbare teknologiska utvecklingen leder till att vi [alla som sysslar 
med utbildning7] också måste utveckla och förnya vår kompetens i en ökad takt. 
Och det gäller att starta omedelbart, att satsa på rätt kompetens samt att hitta nya 
effektiva metoder för kompetensutveckling. Lyckas vi inte med detta för hela 
företaget kommer vi med säkerhet att hamna på efterkälken. Vi kan med andra 
ord inte ens nöja oss med de bästa eller ett fåtal hänger med utan alla måste 
utvecklas snabbare”8. 
 
Vad gäller själva utnyttjandet av tekniken så är det e-learning9 som är det nya 
sättet att kompetensutveckla. En leverantör av e-learning hävdar att ”det finns 
två bra skäl för att ett företag att införa e-learning: För det första blir det lättare 
att hantera snabba förändringar – traditionell utbildning är ofta för långsam. För 
det andra kan man skaffa sig konkurrensfördelar. Genom att förbättra 
individernas prestationsförmåga kan man stärka hela organisationens 
konkurrenskraft”10. 
 
E-learning kommer troligen bli ett alternativ till traditionell kompetens-
utveckling, dvs platsberoende och lärarledda utbildningar. 
 
 
ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV E-LEARNINGSMARKNADEN 
 
E-learning är idag en marknad som tillskrivs stora utvecklingsmöjligheter i 
Europa. Det svenska företaget M2S är ledande inom e-learning i Europa i och 
med köpet av sin tyska konkurrent Prokoda11. Andra stora aktörer på marknaden 
är det Stockholmsbaserade företaget AcadeMedia.COM med drygt 200 

6 LivsLångt Lärande, sid. 68 
7 LivsLångt Lärande, sid. 14 
8 LivsLångt Lärande, sid. 25 
9 Definition se bilaga 1 
10 www.skillwire.com/skillwire.nsf, 000102 
11 Helsingborgs Dagblad, Ekonomi, 000408 
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anställda12 och alliansen mellan Enlight, Cell/Linné, Docendo och Data Power. I 
huvudsak erbjuder alliansen en plattform för spridning av lärande i 
organisationer, den så kallade Infinityplattformen13. ”AcadeMedia.COM 
erbjuder sina kunder flexibel utbildning över Internet inom ny informations- och 
mediateknik samt kringliggande kunskapsområden. AcadeMedia.COMs 
utbildningsportal som öppnar under hösten 2000 kommer att innehålla en mängd 
egenutvecklade och avancerade kortare och längre utbildningar inom ny media- 
och informationsteknik”14. M2S satsar på en stor mängd datakurser, bland annat 
olika Office-program och kurser till ECDL (European Computer Driving 
Licence). Kurserna genomförs med hjälp av ett program som enligt dem själva 
är ett av världens mest använda utbildningsprogram för interaktiv IT-
utbildning15. 
 
Ovan nämnda aktörer med undantag för M2S erbjuder företagsspecifika kurser. 
Med företagsspecifika kurser menas att leverantören av e-learning i samarbete 
med kunden tar fram skräddarsydda kurser. 
 
I och med att e-learningsmarknaden är en marknad som tillskrivs stora 
utvecklingsmöjligheter (se ovan) är det sannolikt att det ständigt utvecklas nya 
produkter. Ett tillvägagångssätt för att utveckla produkter är Kotler et al:s 
produktutvecklingsmodell (New-product development process) som beskrivs 
senare i studien. Att utveckla nya produkter är ofta en lång process för företagen, 
även om de effektiviserar utvecklingsprocessen genom att jobba i de olika 
faserna samtidigt16. I och med att e-learning är en ny marknad behöver aktörerna 
ta fram strategier, analyser och koncept över produktens utveckling.  I den här 
studien kommer produktkonceptfasen att genomföras. Kotler et al:s 
produktutvecklingsmodell beskriver denna fas väl, vilken kommer bli en av våra 
(författarnas) utgångspunkter för analysen på grund av att vi vill bidra med 
kunskap åt ett nystartat företag på just e-learningsmarknaden. 
 
 
 
 
 

12 Arbetet,  000125 
13 Dagens IT,  991130 
14 www.academedia.com 
15 www.m2s.se 
16 Principles of marketing, sid. 511 
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AcademyWorld  
 
Studien är gjord för ett nystartat företag i Karlskrona vid namn AcademyWorld. 
Företagets affärsidé består av att med hjälp av Internet erbjuda effektivare och 
billigare kompetensutveckling åt olika organisationer, företag samt individer. 
Enligt AcademyWorld är branschen för e-learning som störst i USA, där den 
domineras av olika specialdesignade utbildningsprogram för företag. ”I Europa 
är det Skandinavien som ligger först”17 med e-learning. AcademyWorld ser att 
det finns goda tillväxtmöjligheter på grund av att e-learningsmarknaden är 
relativt omogen18. 
 
E-learning är i allra högsta grad en digital produkt. Påståendet bygger på att e-
learning uppfyller de tre fundamentala och unika egenskaper som Choi et al19 
definierar som en digital produkt. Egenskaperna är oförstörbara, förändringsbara 
och reproducerbara. En e-learningsprodukt slits inte desto mer den används utan 
den är alltid i samma ursprungsskick. Det betyder att till exempel en kurs som 
AcademyWorld erbjuder kan läsas gång på gång utan att den förbrukas. Den 
förändringsbara egenskapen uppfyller e-learning i och med att de kan  
kundanpassas för specifika behov. Kundanpassningen kan till exempel ske 
genom att leverantören förändrar en kurs från att vara generell till att bli 
företagsspecifik för kunden. En e-learningskurs kan återskapas ett obegränsat 
antal gånger när den väl är utvecklad. Detta leder till att företaget har en hög 
utvecklingskostnad för första exemplaret i förhållande till marginalkostnaden för 
produktens reproduktion, som i princip bli noll.   
 
Därutöver definierar Pär Ström två viktiga egenskaper som AcademyWorld 
också vill dra nytta av. Det vill säga platsoberoende och låga 
distributionskostnader. Pär Ström beskriver egenskaperna på följande sätt: 
 
”Betydelsen av rummet minskas av den digitala revolutionen i kanske ännu 
högre utsträckning. Alla typer av information kan ju flyttas tvärs över jordklotet 
mer eller mindre momentant. Information kan till exempel vara text, bilder, ljud, 
video och programvaror. Dessutom sjunker priset för långväga kommunikation 
snabbt, och i slutänden kommer kommunikation att kosta lika mycket oavsett 
om den går över gatan eller till en annan världsdel. Eller borde jag skriva ”kosta 
lika lite”, eftersom  kostnaderna för tele- och datakommunikation kommer att 
sjunka mer och mer under överskådlig framtid”20. 

17 Svenska Dagbladet 00-04-05 
18 Svenska Dagbladet 00-04-05 
19 The Economics of Electronic Commerce, sid. 69-70 
20 Vinna eller försvinna i IT-åldern, sid. 31 
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Som tidigare nämnt är det endast första exemplaret av en elektronisk produkt 
som ”kostar något – de rörliga produktionskostnaderna (kopiering) är i princip 
noll. Dessutom är distributionen nästan gratis, eftersom den sker genom kablar. 
Resultatet blir att mycket som är immateriellt kommer att skänkas bort gratis (i 
syfte att vinna andra fördelar)”21.  
 
Marknaden för e-learning kommer troligen att växa de kommande åren. Karin 
Persson, Sveriges Tekniska Attachéer i USA anser att ”olika former av 
datorstödd utbildning är ett område som växer snabbt, speciellt utbildningar som 
genomgås och distribueras över Internet eller intranät. Det är främst de fördelar 
inom kommunikation och distribution som har gjort webbaserade utbildningar 
populära inom företag och universitet”22.  
 
AcademyWorlds nisch inom e-learning blir att erbjuda en prenumeration på ett 
utbildningspaket bestående av ett brett utbud av olika kurser. I 
utbildningspaketet skall det finnas några kurser som passar varje användare. 
Utbudet av kurser kan liknas vid en tidning där de olika artiklarna lockar olika 
läsares uppmärksamhet. 80 procent av innehållet i utbildningspaketet kommer i 
stort sett vara detsamma för olika organisationer, de resterande 20 procent är 
tänkta att skräddarsys för specifika behov från en kund. Det vill säga att 
AcademyWorld erbjuder i stort sett likadana kurser till olika kunder. De kunder 
som erbjuds liknande utbildningspaket ligger dock inom samma kundkategori, 
till exempel samma bransch. Tanken bakom det enhetliga utbildningspaketet är 
att det skall bli så billigt att ingen potentiell kund skall ha råd att vara utan. 
Anledningen till att AcademyWorld vill erbjuda liknande paket till olika kunder 
inom samma kundkategori är de fördelar företaget hoppas vinna genom att sälja 
många exemplar. Resonemanget kan stödjas på Pär Ströms definition av 
affärslogik för elektroniskt distribuerbara varor. ”Affärslogiken för elektroniskt 
distribuerade varor är alltså denna: medan det kan vara dyrt eller mycket dyrt att 
’tillverka’ det första ’exemplaret’, kan lönsamheten bli extrem vid försäljning av 
många ’exemplar’”23. 
 
AcademyWorlds satsning på ett enhetligt utbildningspaket, det vill säga samma 
kurser riktade till många liknande kunder, verkar ligga rätt i tiden. Detta grundar 
vi (författarna) på Karina Persson, Sveriges Tekniska Attachéer påstående om att 
det finns en uppsjö av företagsspecifika lösningar på webbaserad utbildning. En 
process är dock under arbete för att standardisera de delar som ingår i 

21 Vinna eller försvinna i IT-åldern, sid. 12 
22 Lärande över Internet – nya affärsmodeller och nya aktörer, sid. i 
23 Vinna eller försvinna i IT-åldern, sid. 83 
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utbildningsmaterialet. Det innebär att man kommer att kunna kombinera ihop 
material som är producerat i program från olika leverantörer24.   
 
Elektroniskt distribuerbara varor utmärks av några mycket attraktiva egenskaper, 
som AcademyWorld kan dra nytta av: ”Leverantören kan sälja samma vara hur 
många gånger som helst och ändå ha den kvar – bara ett exemplar behöver 
’tillverkas’. Skumning25 av marknaden underlättas. Den attraktiva s.k. Doom-
lanseringen blir möjlig”26. ”När dataspelet Doom för ett antal år sedan var färdig 
utvecklat följde man INTE den gamla industriella affärslogiken, som säger ’tag 
saftigt betalt tills utvecklingskostnaderna är återbetalda, bredda sen 
kundgrupperna genom att sänka priserna’”. Man gjorde precis tvärtom: skänkte 
bort sin produkt till höger och vänster, till alla i hela världen, utan restriktioner. 
Resultatet blev att man på mycket kort tid blev marknadsledande och fick en 
enorm installerad bas av programvaror. Och i det läget satt man ju på en 
kassako, med stora möjligheter att tjäna pengar på uppgraderingar, tillägg, 
service, support, reklamplats etc . . . Om folket bakom Doom istället tagit rejält 
betalt och försökt gneta upp marknadsandelen genom ihärdig (dyr) reklam, hade 
produkten förmodligen aldrig ens lyckats slå sig igenom informationsbruset”27.  
 
AcademyWorlds utbildningspaket skall bestå av ett hundratal kurser till ett pris 
av € 1 per månad och användare. Detta innebär att varje användare har fri 
tillgång till alla kurser. Kurserna är i första hand tänkta att användas precis när 
behovet för ny kunskap uppstår. Det kan till exempel handla om kurser i olika 
datorprogram som genomförs först när problem uppstår vid användandet. Vidare 
kan det även vara språkkunskaper som behöver förbättras inför en stundande 
utlandsresa eller utlandsbesök. Kurserna skall ges med varierande svårighetsgrad 
för att passa olika användare. I och med att kurserna i första hand är avsedda för 
användning just när behovet uppstår skall de ta cirka en timme vardera att 
genomföra. Det skall gå snabbt och enkelt att genomföra kursen.  
 
Hög tillgängligheten till utbildningspaketet är något AcademyWorld också anser 
vara en viktig egenskap. Det skall ske genom att utbildningspaketet blir webb-
baserat. 
 
Utöver just själva paketet erbjuder AcademyWorld också ett system för att få 
personalens genomförda kurser rapporterade. Det skall för ledningen av 
organisationen vara möjligt att få ett mått på personalens kompetensutveckling. 

24 Lärande över Internet – nya affärsmodeller och nya aktörer, sid. i 
25 Definition se bilaga 1 
26 Vinna eller försvinna i IT-åldern, sid. 82 
27 Vinna eller försvinna i IT-åldern, sid. 84-85 
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Vad AcademyWorld ytterst vill erbjuda är ”Gott samvete” till kunderna 
angående personalens kompetensutveckling. Organisationerna skall äntligen 
kunna ge den kompetensutveckling till de anställda de inte har haft råd med 
tidigare. 
 
Efterhand som nya kurser utvecklas och efterfrågas skall dessa erbjudas utöver 
själva utbildningspaketet. Som en hjälp till kunden att komma igång med 
utbildning vill AcademyWorld erbjuda ett ”Promotion-package”. Detta paket 
skall innehålla en kurs där AcademyWorld lär ut till användarna hur de på bästa 
sätt använder en webbaserad kurs. Det blir en form av intern marknadsföring 
inom kundens organisation för utbildningen. 
 
 
PROBLEMBESKRIVNING – AcademyWorld  
 
För att kunna erbjuda sina framtida kunder en så attraktiv produkt som möjligt 
vill AcademyWorld veta hur en potentiell kund ser på deras produkt och 
affärsidé. Den potentiella kunden som används i denna studie är Karlskrona 
Kommun (se avsnitt Metod - Studieobjekt), som genom TelecomCity28 ligger 
långt framme vad gäller IT-utveckling. Deras IT-utveckling gör troligen att de 
inte känner sig främmande för att prova e-learning som ett komplement till deras 
traditionella kompetensutveckling. Studien kommer att ge svar på om 
Karlskrona Kommun är en potentiell kund för AcademyWorld. För att få svar på 
vilket, kommer en tidsram på ett år att sättas, det vill säga kan Karlskrona 
Kommun se AcademyWorlds e-learning som ett komplement till sin nuvarande 
utbildning (kompetensutveckling) inom ett år? Tidsramen sätts därför att den 
marknad AcademyWorld befinner sig på är relativt omogen och tillskrivs stora 
utvecklingsmöjligheter, vilket troligtvis leder till ett högt tempo (se avsnitt 
Problemområdesbeskrivning – Översiktlig beskrivning av e-learnings-
marknaden). Därav är det bra om ett kort tidsperspektiv kan hållas när det gäller 
Karlskrona Kommun som en potentiell kund. Skulle de inte vara en potentiell 
kund ligger det i AcademyWorlds intresse att veta varför Karlskrona Kommun 
inte skulle vara intresserade. 
 
En viktig fråga att ställa är om de olika förvaltningarna kan tänka sig att 
personalen kan avsätta arbetstid för inlärning av kurserna i utbildningspaketet. 
Går inte detta är det svårt att se hur de anställda skall kunna ta del av kurserna, 
om de inte ska göra det på sin fritid i hemmet. Frågan används för att förstärka 
eller försvaga de intervjuades tidigare svar om de kan se e-learning som ett 
komplement till förvaltningens nuvarande utbildning. 
 

28 Definition se bilaga 1 
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AcademyWorld har för avsikt att skapa ett så attraktivt utbildningspaket som 
möjligt. Tanken är att de skall kunna sälja sitt paket till andra kommuner i 
framtiden. Vid marknadsföring av AcademyWorlds utbildningspaket är det 
viktigt för dem att veta vad kunden önskar. Med marknadsföring menas i det här 
fallet vad AcademyWorld bör lyfta fram i sitt utbildningspaket vid första 
kontakten med Karlskrona Kommun. Kan AcademyWorld lyfta fram de kriterier 
som Karlskrona Kommun värdesätter mest ökar troligtvis sannolikheten att få 
dem som sin kund. Därigenom vill AcademyWorld få kunskap om hur 
Karlskrona Kommun rangordnar ett antal givna kriterier hämtade från deras 
utbildningspaket, för att se hur de värdesätter dessa kriterier. För val av kriterier 
se avsnitt Metod – Framtagning av kriterier. 
 
För att AcademyWorlds utbildningspaket skall bli så optimalt som möjligt för 
framtida kommunala kunder vill de veta vilka kurser som efterfrågas. 
Karlskrona Kommun består av ett antal olika förvaltningar med varierande 
inriktningar till exempel Barn- och Ungdomsförvaltningen, Tekniska 
förvaltningen eller Socialförvaltningen. Vissa förvaltningar har troligen skilda 
krav på kompetensutvecklingen av de anställda, på grund av väldigt olika 
arbetsuppgifter. I en förvaltning kan det kanske handla om datorutbildning och i 
en annan om språkutbildning. Dessa skillnader är nödvändiga att identifiera för 
att kunna erbjuda ett så bra utbildningspaket som möjligt. För teoretiskt stöd se 
avsnitt, Teori – Tillämpning av ”New-product development process”. 
 
Genom att vi (författarna) kan klargöra vilka kurser förvaltningarna är 
intresserade av kan även skillnader identifieras. Dessa skillnader är viktiga för 
AcademyWorld att känna till för att de skall kunna utforma ett utbildningspaket 
som tilltalar hela Karlskrona Kommun och inte bara en del av dess förvaltningar. 
Om utbildningspaketet tilltalar samtliga förvaltningar är det troligt att chanserna 
ökar för AcademyWorld att få Karlskrona Kommun som sin kund.  
 
Andra frågor som blir intressanta vid analysen är: Vad kännetecknar den 
nuvarande utbildningen på de olika förvaltningarna? Skiljer den nuvarande 
utbildningen sig ifrån önskade e-learningskurser eller är det precis samma typ av 
kurser som efterfrågas? Frågorna blir intressanta därför att svaren de intervjuade 
ger kan tillföra studien svar på om AcademyWorlds e-learning kan bli ett 
alternativ eller ett komplement till dagens utbildning för Karlskrona kommun. 
 
Med alternativ menas att e-learning helt och hållet kan ersätta den nuvarande 
kompetensutvecklingen. Det gäller i de fall där den önskade e-learningskursen är 
densamma som den befintliga kursen. Om Karlskrona Kommun önskar en e-
learningskurs som de redan har idag, i traditionell form, ser vi (författarna) inget 
hinder för att e-learning skulle kunna ersätta den kursen.  
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AcademyWorld 
 

 
Med komplement menas att e-learning kan finnas vid sidan av befintlig 
kompetensutveckling. Det gäller när den önskade e-learningskursen inte finns i 
den befintliga utbildningen. Om Karlskrona Kommun önskar en e-learningskurs 
som de inte har i traditionell form, ser vi (författarna) en möjlighet för e-learning 
att komplettera den nuvarande utbildningen med den önskade kursen. 
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SYFTE 
  
Syftet med studien är att svara på nedanstående problemfrågor som har 
konkretiserats ur avsnittet Problembeskrivning – AcademyWorld. 
 
 Vilka kriterier ser de olika förvaltningarna i Karlskrona Kommun som de 

viktigaste i AcademyWorlds utbildningspaket? 
 

 Kan Karlskrona Kommuns förvaltningar se AcademyWorlds 
utbildningspaket som ett komplement till sin nuvarande 
kompetensutveckling inom ett år? 
 

 Är det möjligt för förvaltningarna att låta personalen avsätta tid för 
AcademyWorlds utbildningspaket? 
 

 Vilka kurser efterfrågar Karlskrona Kommuns förvaltningar? 
 

 Finns det några skillnader/likheter vid val av dessa kurser mellan 
förvaltningarna? 
 

 Till vilka utbildningar/kurser på Karlskrona Kommuns förvaltningar kan 
AcademyWorlds e-learning bli ett alternativ eller ett komplement? 
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METOD  
 
Nedan beskrivs datainsamlandet, val av studieobjekt, framtagning av kriterier, 
tillvägagångssätt vid analys, självkritik samt uppdatering av AcademyWorlds 
affärsidé. 
 

 
SEKUNDÄR- OCH PRIMÄRDATA 
 
Information inhämtas från sekundärdata, dvs data som redan finns som är 
insamlad sedan tidigare av någon annan för något annat ändamål, och 
primärdata, dvs data man själv samlar29. Sekundärdatan är hämtad från litteratur, 
rapporter, artiklar och Internet på ämnena kompetensutveckling, lärande 
organisationer, produktutformning- och produktutvecklingsteorier. Datan har till 
uppgift att stödja studiens mål, som vi tidigare har nämnt i stycket om syfte, 
vilket är att bidra med kunskap som underlättar för AcademyWorld att utforma 
en så attraktiv produkt som möjligt. Även primärdatan skall stödja detta mål. 
Primärdatan har inhämtas genom personliga intervjuer med förvaltningschefer 
på de olika förvaltningarna och IT-strategen för hela Karlskrona Kommun. 
Dessa personer har befogenhet att förändra den nuvarande utbildningsformen. På 
Barn- och Ungdomsförvaltningen har vi även intervjuat en person på ett 
utvecklingscentrum tillhörande förvaltningen. Det beror på att 
Utvecklingscentrum själva producerar utbildningar och är väl insatta i 
förvaltningens behov av utbildning. Utvecklingscentrum har till uppgift att skapa 
kurser för de anställda inom Barn- och Ungdomsförvaltningen och även i viss 
mån  erbjuda dessa till övriga förvaltningar.  
 
 
INTERVJU/ENKÄT  
 
”När man vill ta reda på åsikter, tyckanden, uppfattningar, kunskaper o.s.v. hos 
en population, så använder man sig i forskningssammanhang av intervjuer eller 
enkäter. Intervjun är en muntlig kommunikation medan enkäten är skriftlig”30. 
  
I denna studie används båda alternativen. Enkät används därför att svaren till 
första frågan handlar om en rangordning av ett antal givna kriterier. Denna fråga 
skulle kunna ställas muntligen, men för att göra det så överskådligt som möjligt 
för den intervjuade ansåg vi att en enkät var lämpligast. Intervju användes för att 
få svar på de resterande frågorna. Frågorna skulle kunna ha besvarats via en 

29  Att utreda, forska och rapportera, sid. 65 
30 Vetenskaplig metod, sid. 44,  
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enkät som skickats ut, men vi ansåg det även här lämpligast att ställa dem 
personligen. Anledningen är att vid en enkät kan svaren inte ifrågasättas och 
kommenteras direkt som vid en muntlig intervju. Skulle det uppstå feltolkningar 
av frågor eller svar kan detta rättas till omgående i och med den dialog som 
finns. Det vill säga att svarssituationen är mer kontrollerad vid en intervju än vid 
en enkätundersökning. Ytterligare fördelar med intervjuer är att svar erhålls 
omedelbart tillskillnad från en enkät som kan ta lång tid och dessutom ger 
intervjun en hög svarsfrekvensen.  
 
 
STUDIEOBJEKT 
 
AcademyWorld vill som sin första kund se en organisation som kan bli ett 
föregångsexempel – en vägvisare för potentiella kunder. För att lyckas finna ett 
föregångsexempel bör vi (författarna) identifiera en kund som är van att ta åt sig 
av nya idéer, då följaktligen av IT-idéer. Anledningen till att kunden bör vara 
van vid att anamma IT-idéer är att AcademyWorlds kompetensutveckling 
bygger på e-learning, ett i allra högsta grad IT-baserat lärande. Den första 
kunden bör också representera ett slags genomsnitt för övriga kunder. Den skall 
med andra ord vara den vanligast förekommande kunden för AcademyWorld. 
Tanken med att finna en genomsnittskund är att AcademyWorld skall kunna 
göra rimliga antaganden om övriga kunders behov och beteenden baserade på 
sin första kund. De vill kunna identifiera kritiska framgångsfaktorer, för att på så 
sätt uppnå en snabbare och smidigare genomslagskraft för sin affärsidé. De 
kritiska framgångsfaktorerna kan till exempel utgöras av att på ett tidigt stadie 
känna till kundernas efterfrågan på kurser. Om AcademyWorld känner till vad 
kunden efterfrågar redan innan första mötet uppstår givetvis stora fördelar i form 
av tidsbesparingar och ett professionellt intryck. 
 
En tanke bakom det enhetliga utbildningspaketet är att kunna erbjuda paketet till 
många olika organisationer till ett lågt pris. Även de organisationer med mycket 
knappa resurser skall ha råd med AcademyWorlds kompetensutvecklingspaket. 
AcademyWorld menar att om de kan erbjuda deras kompetensutveckling till de 
organisationer som har minst resurser finns det inget hinder för att de med mer 
resurser också skulle kunna ta del av erbjudandet. Då det gäller val av 
studieobjekt är det viktigt att objektet har mycket knappa resurser, just på grund 
av att det skall kunna bli AcademyWorlds föregångsexempel bland kunderna. 
 
Ett lämpligt studieobjekt med tanke på ovan nämnda kriterier är en kommun. 
Argumentet för att överhuvudtaget välja en kommun bland alla olika 
organisationer är de knappa resurserna. Det finns naturligtvis många icke 
kommunala organisationer som har starkt begränsade resurser men det är svårt 
att finna en gemensam nämnare för dem. Det är svårt att klassificera dem. Vad 
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vi vill säga är att det finns till exempel många företag som har starkt begränsade 
resurser, men de skiljer sig från bransch till bransch. Det är svårt att påstå att alla 
företag inom till exempel livsmedelsbranschen eller sjöfarten har starkt 
begränsade resurser. Däremot kan vi med ganska god säkerhet hävda att 
kommunala organisationer överlag har starkt begränsade resurser. Anledningen 
till att vi vill finna ett helt område/bransch med överlag knappa resurser är på 
grund av generaliseringsmöjligheter till andra kommuner.  
 
Vårt resonemang för kommuner grundar vi på att en kommuns intäkter till 
största delen utgörs av skatteintäkter. Om det framkommer att en kommun satsar 
mycket pengar i kostsam kompetensutveckling för personalen är det troligt att 
det upplevs irriterade för kommuninvånarna. Speciellt om det finns billigare 
alternativ som ger samma kvalité på kompetensutvecklingen. Detta på grund av 
att det ligger i alla kommuninvånares intresse att kommunen hushåller väl med 
resurserna.  
 
I och med att en kommun är politiskt styrd är det väljarna som bland annat 
genom röstning ytterst bestämmer vilka som skall få uppdraget att styra 
kommunen, ”Voters are the consumer of the political marketplace. In the 
political marketplace, they express their demands by voting, campaigning, 
lobbying and making financial contributions”31. Det ligger i politikernas intresse 
att vilja få så många röster som möjligt vilket leder till att de genomför och 
föreslår åtgärder som skall fånga väljarnas sympati, ”Politicians propose policies 
and their objective is to win elections”32. Därav vill en kommun troligen inte 
satsa pengar i projekt som kan uppfattas som slösaktigt ur kommuninvånarnas 
synvinkel. De har med andra ord knappa resurser och kommuninvånarnas 
synpunkter att ta hänsyn till.  
 
Vi anser att Karlskrona Kommun uppfyller kraven för en vägvisare åt potentiella 
kunder. Vårt påstående stödjer vi på att Karlskorna Kommun är en IT-profilerad 
kommun. IT-profilen kommer av att TelecomCity, där Karlskorna Kommun 
ingår som en viktigt partner, har fått ett allt större uppsving de senaste åren, 
”405% growth during the 90´s in the knowledge companies of the infocom 
sector”33. Själva satsningen på TelcomCity anser vi tyder på att kommunen 
anammar nya IT-idéer tidigt. Det är ett viktigt kriterie för studieobjektet att 
uppfylla eftersom AcademyWorld helst vill att deras första kund blir vägvisare 
för andra ”IT-kommuner”. Om ett flertal IT-kommuner anammar idén i ett tidigt 
stadie är det sannolikt att övriga kommuner följer efter när de är mogna för det. 
 

31 Economics, sid. 447 
32 Economics, sid. 461 
33 TelcomCity grundpresentation, Doris Larsson 
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Vårt resonemang om att Karlskrona Kommun skall kunna bli en vägvisare på 
grund av att de anammar nya IT-idéer tidigt stöder vi på Kotler et als teori om 
”Time of adoption of innovations”34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time of adoptions of innovations 
Modellen visar tidsaspekter för olika kategorier av konsumenters initiativ till att 
köpa nya produkter från det att produkten introducerades på marknaden. Allra 
först är det en liten grupp av konsumenter som Kotler et al benämner 
”Innovators”. Dessa kännetecknas av att de vågar prova nya produkter trots viss 
risk. Nästa kategori kallas för ”Early adopters” och känns igen på att de tar åt sig 
av nya idéer med mer försiktighet än ”Innovators”. ”Early majority” är 
betänksamma men anammar ändå nya produkter tidigare än 
genomsnittskonsumenten. Påföljande kategori ,”Late majority”, provar nya 
produkter efter att de flesta andra redan har provat. Slutligen identifierar Kotler 
et al en kategori som är mycket försiktiga med nya idéer och provar endast när 
produkten har blivit lite av en tradition. Dessa kallas för ”Laggards”35.  
 
Modellen avser beteenden för enskilda människor, men vi anser att den även 
borde kunna göras gällande för organisationer, till exempel en kommun. 
Eftersom organisationer i grund och botten utgörs av människor leder det till att 
organisationens agerande är ett resultat av dess människors beteende. 
  
Vi hävdar med ovanstående fakta om satsningen på TelecomCity att Karlskrona 
Kommun avseende IT-idéer tillhör gruppen ”Early Adopters”. Det beror på att 
gruppen kännetecknas av att de tar åt sig av nya idéer, men med en viss 
försiktighet. Partnerskapet i TelecomCity är enligt oss ett sådant beteende. Det 
beror på att själva satsningen på IT av kommunen är ett nytänkande, där de 
begränsar riskerna genom att gå med i ett partnerskap. Kotler et al föreslår att ett 

34 Principles of marketing - The European Edition, sid. 298 
35 Principles of marketing - The European Edition, sid. 298-299 
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nytänkande företag skall undersöka den här gruppen och satsa på dem, ” This 
adopter classification suggest that an innovating firm should research the 
characteristics of innovators and early adopters and should direct marketing 
efforts to them”36. Att AcademyWorld är ett nytänkande företag råder det inget 
tvivel om. Kotler et al definierar ”Innovation” som att ett företag skapar och 
levererar en produkt vilken uppfattas som ny av kunderna37, vilket e-learning 
kan sägas vara. 
 
Ytterligare en anledning till att vi väljer Karlskrona Kommun är själva 
tillgängligheten. Genom AcademyWorlds goda kontakter inom kommunen kan 
vi nå in i organisationen på ett effektivt sätt. AcademyWorld kan inifrån 
förbereda och förankra vår undersökning hos kommunchefen. Om vi har 
kommunchefens godkännande och stöd med oss kan vi troligen uppnå en större 
samarbetsvilja bland de intervjuade. 
 
 
FRAMTAGNING AV KRITERIER 
 
Kriterierna för utbildningspaketet togs i första hand ut av oss (författarna), 
baserade på AcademyWorlds affärsidé. Därefter gick vi tillsammans med Jörgen 
Jonsson på AcademyWorld igenom de kriterier vi ansåg bäst känneteckna 
utbildningspaketet och därmed skulle presenteras för Karlskrona Kommun vid 
intervjuerna. Nedan följer resultatet av samtalet med Jörgen Jonsson, det vill 
säga de argument som ligger till grund för valet av kriterierna. 
 
• Ett lågt pris – Tillgång till samtliga kurser i utbildningspaketet erbjuds till ett 

pris av € 1 per anställd och månad. AcademyWorld anser att detta pris är 
väldigt lågt och bör därför vara ett kriterie som kännetecknar 
utbildningspaketet.  
 

• Platsoberoende – Kriteriet kommer av att utbildningspaketet planeras bli 
webb-baserat och därmed oberoende av plats. Platsoberoendet är inte 
utmärkande enbart för AcademyWorlds utbildningspaket utan även i stort 
sett för hela e-learningsbranschen. I och med att det är så specifikt just för e-
learning vill AcademyWorld dock att det skall vara ett av kriterierna som 
ingår i intervjuerna med Karlskrona Kommun. 

 
• Snabbt, korta kurser – Det viktigaste argumentet för att belysa den korta 

tiden det tar att genomföra kurserna är att traditionell kompetensutveckling 
anses ta mycket tid i anspråk, enligt Jörgen Jonsson. Med korta kurser 

36 Principles of marketing - The European Edition, sid. 299 
37 Principles of marketing - The European Edition, sid. 924 
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behövs inga ersättare ordnas som kan bli fallet vid en traditionell 
kompetensutveckling. Dessutom anser AcademyWorld att det användarna lär 
sig vid en kortare kurs kan bli lättare ihågkommet i och med att det inte blir 
lika mycket ny kunskap på en gång. Just på grund av tidsvinster och bättre 
kunskapsbehållning vill AcademyWorld presentera kriteriet för kommunen. 

 
• Brett utbud av kurser i utbildningspaketet – Kriteriet presenteras vid 

intervjun på grund av att en av AcademyWorlds idéer med 
utbildningspaketet är att alla användare skall känna att de har nytta av 
paketet. Betydelsen av just denna nytta är något som AcademyWorld vill 
veta hur högt Karlskrona Kommun värdesätter, vilket är anledningen till att 
de ingår som ett kriterie i intervjun. 

 
• Löpande uppdateringen av kursutbudet – På grund av att kursutbudet inte 

skall bli inaktuellt vill AcademyWorld erbjuda löpande uppdatering av 
kurserna.  Att kunna förändra och uppdatera själva ursprungsprodukten, i det 
här fallet utbildningspaketet, är bland annat något som kännetecknar digitala 
produkter, (se avsnitt, Affärsidé – AcademyWorld). Därav vill 
AcademyWorld se hur starkt kommunen värdesätter förändringsbarheten hos 
digitala produkter och i det här fallet just uppdateringen av kursutbudet.  

 
• Just-in-time – Kriteriet är mycket utmärkande för utbildningspaketet på 

grund av att kurserna skall läsas direkt när behov uppstår, vilket är en stor 
skillnad mot traditionell kompetensutveckling, enligt AcademyWorld. 
Traditionell kompetensutveckling utförs däremot när de önskade 
kurserna/utbildningarna erbjuds. På grund av den stora skillnaden mellan 
utbildningsformerna vill AcademyWorld veta hur Karlskrona Kommun 
värdesätter kriteriet just-in-time. 

 
• Hög kvalité på kursinnehållet – Hög kvalité är något som AcademyWorld 

vill skall känneteckna deras utbildningspaket och är i och för sig inget unikt. 
Kriteriet är ändå medtaget vid intervjun för att se hur pass viktigt Karlskrona 
Kommun anser det är. 

 
• Supportavtal – Kriteriet togs först upp av oss (författarna) därför att vi tyckte 

det borde vara ett kännetecken för AcademyWorlds utbildningspaket. Utan 
supportavtalet riskerar kunden stå utan hjälp om fel uppstår. Det är troligt att 
kunden upplever sig som bortglömd. AcademyWorld tyckte det var en 
intressant tanke och lät kriteriet vara med vid intervju för att se vad 
Karlskrona Kommun tyckte om det. 
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• Social kontakt – Egentligen är det inget kriterie för utbildningspaketet i och 
med att det inte är ett kännetecken. Social kontakt, det vill säga i det här 
fallet  fysisk kontakt, var ett kännetecken AcademyWorld föreslog. Tanken 
var att det skulle vara en ”joker” som skulle visa hur högt Karlskrona 
Kommun värdesätter fysik kontakt vid utbildning. För närmare beskrivning 
se Metodavsnitt – Intervju Karlskrona Kommun.  

 
 
INTERVJU KARLSKRONA KOMMUN  
 
Intervjuerna har ägt rum på Karlskrona Kommuns huvudkontor och 
Utvecklingscentrum. Tidsperioden har varit från slutet av april till början av maj. 
I de fall förvaltningscheferna ej var anträffbara har en ersättare intervjuats. 
Ersättare har rekommenderats av förvaltningschefen för att få en så rättvisande 
intervju som möjligt. 
 
Med undantag för den första intervjufrågan är alla frågor öppna, det vill säga att 
svaren behöver inte passa in i förutbestämda svarsalternativ. En del av svaren 
ledde till diskussion där vi har kommit med egna infallsvinklar till den 
intervjuade. Det förekom i de fall då den intervjuade inte rent spontant kunde 
svara på frågan. Svaren från intervjuerna finns som bilaga. Svaren är inte 
justerade sedan intervjutillfället därför att vi inte vill riskera att lägga in egna 
tolkningar eller omskrivningar i meningar som var tvetydiga. Vid analysen får vi 
således en ren data att arbeta utifrån. 
 
Intervjun inleddes med en kort presentation av oss (författarna), vad vi skall göra 
och en kort beskrivning av AcademyWorld och dess affärsidé. Första frågan (se 
bilaga 2) är en skriftlig fråga där den intervjuade personen skall rangordna nio 
givna kriterier. Kriterierna skall rangordnas från ett till nio med ett som det 
viktigaste kriteriet och nio som det minst viktiga. Rangordningen sker efter hur 
de skulle vilja att ett optimalt utbildningspaket skall se ut. Med hjälp av denna 
fråga får AcademyWorld idéer om hur de kan sälja in sitt utbildningspaket hos 
Karlskrona Kommun. Den intervjuade personen ombeddes att motivera sitt val 
av ettan och nian för att verkligen tänka efter och särskilja kriterierna. 
Anledningen därtill är att skillnaderna i nyttan av de olika kriterierna inte alltid 
är uppenbar. Det kan därmed bli svårt att välja utan att motivera. 
 
Ett av kriterierna är social kontakt, vilket är en så kallad ”joker”. Kriteriet 
används för att se om de intervjuade rangordnar den sociala kontakten högt. Gör 
de det, är det något AcademyWorld borde tänka på vid sin marknadsföring. 
Social kontakt rent fysiskt är naturligtvis inte möjligt via en dator, men social 
kontakt kan vara mer än fysisk kontakt, till exempel diskussioner över Internet. 

17  



Metod 
 

Kriteriet klargjordes tyvärr inte för de intervjuade, det vill säga vi berättade inte 
vilken form av social kontakt det var tänk att vara. Detta medför att den 
intervjuade har tolkat kriteriet utifrån sin egen uppfattning vilket vi inte vet vad 
det är. När social kontakt har placerats som minst viktig har vi bett den 
intervjuade att även motivera det åttonde kriteriet. De som har lagt social 
kontakt som det minst viktiga kriteriet, har motiverat det med att det inte går att 
få social kontakt via Internet. Detta svar var vi medvetna om, det är därför vi har 
velat att de skulle motivera även kriterie åtta.  
 
Fråga två är precis som resterande frågor muntliga. Här frågas den intervjuade 
personen om e-learning kan bli ett alternativ till deras nuvarande utbildning på 
förvaltningen inom ett år. Tidsbegränsningen till ett år har vi satt därför att 
AcademyWorld startar sin verksamhet till hösten och är intresserade att veta om 
Karlskrona Kommun är en potentiell kund inom det närmaste året. Är de inte 
det, bör nog AcademyWorld överväga Karlskrona Kommun som kund. 
Följdfrågan 2.1 blir varför, varför inte? Det vill säga varför kan de se e-learning 
som ett komplement till den nuvarande utbildningen, eller varför kan de inte se 
e-learning som ett komplement. Till frågan varför de inte är intresserade finns 
tre alternativ nedtecknade som stöd för oss (författarna), detta till hjälp om det 
skulle bli tyst eller de inte kan komma på någon anledning till varför de inte är 
intresserade av e-learning. Alternativen behövdes dock aldrig användas på grund 
av att de intervjuade svarade obehindrat på frågan. 
 
Fråga 2.2 är en följdfråga på ett positivt svar från fråga 2. Frågan lyder: Skulle ni 
kunna tänka er att avsätta tid av arbetstiden för era anställda till att läsa e-
learningskurser? Tanken med frågan är att se om de fortfarande är positiva när 
de anställda skall använda arbetstid. Det är även meningen att se om det finns 
möjlighet att avsätta arbetstid. Vid ett nekande svar kan det betyda att 
Karlskrona Kommun egentligen inte är intresserade av AcademyWorlds 
affärsidé. 
 
Vilka enskilda kurser skulle ni kunna tänka er i utbildningspaketet på din 
förvaltning? Detta är nästa fråga, och en väldigt viktig sådan för 
AcademyWorld. För att de skall kunna göra ett så bra utbildningspaket som 
möjligt för hela kommunen måste de veta vilka kurser som efterfrågas. Denna 
fråga ska hjälpa oss (författarna) att se om det finns några skillnader eller 
likheter vid val av kurser mellan förvaltningarna. 
 
Sista frågan handlar om hur deras nuvarande utbildning (kompetensutveckling) 
ser ut. Denna fråga är tänkt att användas för jämförande mot önskade kurser. 
Efterfrågar de samma kurser som de har idag, eller ser de e-learning som ett helt 
nytt sätt att få ny kunskap inom nya områden? Vid analysen kommer svaren att 
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bedömas utifrån om de efterfrågar samma sorts kurser med e-learning som de 
har idag. Om så är fallet kan AcademyWorlds e-learning ses som ett alternativ. 
Vid efterfrågan av nya kurser kan det ses som ett komplement till befintliga 
utbildningar. 
 
 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID ANALYS 
 
Varje analysdel, förvaltning för förvaltning, inleds med en presentation, det vill 
säga en sammanställning av varje intervju hämtat från bilaga 3. 
Sammanställningen skrivs i normal text medan frågorna och själva analysen 
skrivs i kursiv text.  
 
Analys av kriterier 
Analysen av kriterier består inledningsvis av att undersöka vilka kriterier 
AcademyWorld bör fokusera på vid sin marknadsföring mot Karlskrona 
Kommun. Kriterierna har placerats i Kotler et al:s modell för produktnivåer för 
att försöka sätta in dem i ett större sammanhang. Diskussion kommer att föras 
utifrån nivåerna; verklig och utökad produkt, men tyngdpunkten kommer att 
ligga på rangordningen av kriterierna. Vid analysen kommer fråga 1 i 
frågeformuläret att användas. 
 
Vid marknadsföringen mot Karlskrona Kommun är det mest troliga att 
AcademyWorld riktar sig till kommunen som en helhet. Med marknadsföring 
menas i det här fallet vad AcademyWorld bör lyfta fram i sitt utbildningspaket 
vid första kontakten med Karlskrona Kommun. Dock tror vi (författarna) att det 
är fördelaktigt att även känna till de enskilda förvaltningarnas åsikter. Därför 
kommer idéer om hur AcademyWorld bör gå tillväga vid marknadsföringen att 
analyseras utifrån varje förvaltning. Utöver förvaltningarna intervjuas även en 
IT-strateg som representerar kommunen som helhet och en enhet inom och 
Barn- och Ungdomsförvaltningen som producerar och genomför utbildningar. 
Alla tre kategorier tillsammans bör ge en helhetsbild av Karlskrona Kommun.  
  
Analys av e-learning som ett komplement inom ett år 
Analysen av om de kan se e-learning som ett komplement inom ett år inleds med 
ett enkelt konstaterande med ett ja eller nej. Därefter kommer vi undersöka om 
motiveringen bakom svaren kan förstärka eller försvaga tillförlitligheten. 
Anledning till att vi ifrågasätter tillförlitligheten är att Kotler et al i 
Produktutvecklingsmodellen (se avsnitt, Teori – Produktutvecklingsmodell) 
påpekar att ett ja angående om kunden kan tänka sig att köpa produkten kan vara 
långt ifrån ett verkligt köp. Undersökandet av tillförlitligheten sker genom 
matchning av deras motivering mot kriterier i AcademyWorlds utbildningspaket 
och eller mot vad som kännetecknar e-learningsprodukter, till exempel 
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oförstörbarhet och reproducerbarhet. För en säkrare analys vad gäller om de kan 
tänka sig e-learning som ett komplement vävs svaret på om de kan avsätta tid in. 
Även om deras motivering tyder på att de vill nyttja e-learning är det inte säkert 
att det passar in i arbetsmiljön eller i personalpolicyn beträffande hemarbete. 
Arbetsmiljön kan leda till att det inte går att avsätta ostörd arbetstid. Vid 
analysen kommer frågorna 2 till 2.2 från frågeformuläret att användas. 
 
Analys av e-learning som komplement eller alternativ 
Analysen angående komplement eller alternativ syftar till att se om de 
efterfrågar likadana kurser som idag eller om de vill ha helt nya kurser i och med 
e-learning. Vid val av likadana kurser kan e-learning bli ett alternativ till dagens 
utbildning och är de olika blir det ett komplement.  
 
Frågan rörande deras nuvarande utbildning är felaktigt formulerad. Tanken var 
att de intervjuade skulle visa vilka kriterier som kännetecknade deras nuvarande 
utbildning, ungefär som vid första intervjufrågan. Vid intervjutillfällena märkte 
vi att vi egentligen vill ha svar på vilka utbildningar/kurser som de läser idag. 
Det ledde till att vi styrde svaren så att de passade vår egentliga fråga. Vi erhöll 
därmed svar på vilka utbildningar de har för närvarande. Vid intervjun med IT-
strategen missade vi att omformulera frågan och erhöll därmed svar på vilka 
kriterier som bäst kännetecknar deras utbildning, som till exempel att den är 
tidsödande. Vid analysen kommer frågorna 2.3 och 3 i frågeformuläret att 
användas. 
 
 
SJÄLVKRITIK 
 
Under studiens gång har vi (författarna) stött på en del problem som skulle 
kunna ha hanterats på ett annorlunda sätt än vad vi gjorde. Det första problemet 
var att vi aldrig satte upp ett klart tidsschema för intervjuerna från början, det 
vill säga vi kom inte fram till när vi skulle göra vår första och sista intervju. 
Problemet gjorde att intervjuerna drog ut lite på tiden och medförde en viss 
fördröjning i studien. De andra problemen vi stötte på är relaterade till 
intervjutillfällena som i sin tur har fått konsekvenser för analysen. Vi borde ha 
klargjort kriteriet social kontakt för de intervjuade för att kunna analysera svaren 
så säkert som möjligt. En annan sak som vi borde ha tänkt på innan intervjuerna 
genomfördes var att fundera igenom de svar vi skulle kunna få på våra frågor. 
Hade vi noga tänkt igenom sista frågan angående kännetecken för deras 
nuvarande utbildning hade vi förmodligen fått de svar vi hade tänkt oss från alla 
personer vi intervjuade. Vid intervjuerna borde vi ha varit bättre på att hålla 
intervjun på rätt spår, det vill säga få mer exakta svar på de frågor vi ställde. 
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Konsekvensen blev att analysen blev något tunnare än det var tänkt från början 
speciellt vid analys om e-learning kan bli ett komplement inom ett år. 
 
 
UPPDATERING AV AcademyWorlds AFFÄRSIDÉ 
 
I slutet av studien, maj månad, har AcademyWorld kommit fram till att kurserna 
skall kortas ned till 15-20 min från att ha varit en timme långa. Intervjuerna var i 
detta skede tyvärr redan genomförda baserade på den ursprungliga affärsidén. 
Det är möjligt att de intervjuade hade rangordnat kriteriet ”snabbt” annorlunda 
om de hade haft den nya informationen. Om så är fallet eller ej kan vi tyvärr ej 
uttala oss om, utan studien bygger på den tidigare informationen.  
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AVGRÄNSNINGAR 
 

AcademyWorld har flera potentiella kunder varav Karlskrona Kommun är en av 
dem. I studien kommer vi endast att undersöka Karlskrona Kommun. 
Avgränsningen är gjord därför vi har tio veckor till vårt förfogande och hinner 
därmed inte studera/undersöka några andra potentiella kunder. 
 
Karlskrona Kommuns organisationsuppbyggnad kommer inte beskrivas mer än 
vad som spontant framkommer av de intervjuade. Därför vi anser att 
organisationens uppbyggnad inte har någon relevant inverkan på studiens 
resultat, på grund av att studiens problemfrågor kan besvaras ändå. Det beror på 
att intresse och motiv till varför Karlskorna Kommun skulle vara intresserade av 
utbildningspaketet kan undersökas oavsett hur organisationen är uppbyggd.  
 
På varje förvaltning kommer endast förvaltningschefen att intervjuas. Att enbart 
intervjua chefen motiveras med att han/hon har störst befogenhet och säkerligen 
är insatt i förvaltningens kompetensutveckling.  
 
Vid intervjun kommer frågor ställas angående val av tänkta kurser. 
Avgränsningen blir att endast undersöka vilka ämnesområden som är intressanta 
och därmed utelämna själva utformningen av kurserna. Det beror på att 
utformningen är en studie i sig och dessutom besitter inte vi de ämnes- eller 
pedagogikkunskaper som behövs. 
 
Första frågan vid intervjun tar upp kriteriet för ett optimalt utbildningspaket sett 
från förvaltningschefens/den intervjuades perspektiv. De kriterier som finns med 
är framtagna med hjälp av AcademyWorlds affärsidé såsom den såg ut vid 
inledningen av studien (se avsnitt Metod – Framtagning av kriterier). Ytterligare 
kriterier som har definierats i affärsidén under studiens utveckling, kan inte tagas 
hänsyn till på grund av tidsbrist, även om de skulle ge en grundligare studie. 
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TEORI  
 

 
PRODUKTUTVECKLINGSMODELL38 
 
Modellen nedan används främst för att förklara och berättiga metoden för 
rangordning av kriterier från en potentiell kunds sida, (se intervjufråga ett, bilaga 
2). Kriterierna ingår i en test- och konceptutvecklingsfas i modellen. Alla olika 
delar i modellen presenteras för att kunna sätta själva konceptfasen i relation till 
hela produktutvecklingsförloppet. På så sätt uppnås en bra helhetsbild. 
Dessutom synliggör modellen vilken lång och omfattande process det kan vara 
till en ny produkt. 
 
New-product development process 
Produktutvecklingsmodellen består av nio faser: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
New product strategy 
En ny produkt bör utvecklas med hjälp av en övergripande produktplan. Med 
planen blir det lättare att få alla anställda att uppnå en bättre samverkan. 
 
Idea generation 
Ett systematiskt sökande efter nya produktidéer. Idéer kan fås genom interna 
källor, kunder, konkurrenter, distributörer och leverantörer. Företaget behöver 
skapa så många idéer som möjligt för att tillslut finna de som är bra. 
 

38 Principle of marketing, sid. 514-527 
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Idea screening 
Syftet med fasen är att reducera antalet idéer till en hanterbar mängd. De sämre 
idéerna från ”idea generation” sållas bort så fort som möjligt för att de inte skall 
uppta värdefull tid. Kostnaderna stiger nämnvärt desto längre fram i 
produktutvecklingsprocessen företaget kommer, vilket gör det extra angeläget 
att företaget inte jobbar vidare med sämre idéer.  
 
Concept development and testing 
De idéer som återstår från den tidigare fasen skall nu utvecklas till 
produktkoncept. Kotler et al menar att det är viktigt att skilja på en produktidé, 
ett produktkoncept och en produktbild (eng. product image). En produktidé är en 
idé om en möjlig produkt som företaget kan tänka sig erbjuda en marknad. Ett 
produktkoncept är en så pass detaljerad version av idén att den kan förstås av en 
kund. En produktbild är det sätt en kund uppfattar en produkt på. 
 
Själva produktkonceptutvecklingen börjar med en produktidé. Idén visar i stora 
drag hur produkten skall se ut. Kunderna köper däremot inte en produktidé utan 
ett produktkoncept. Därför måste företaget utveckla produktidén till några 
alternativa produktkoncept. Företagen bör därefter undersöka hur intressant 
varje koncept är för de tänkta kunderna och slutligen välja det mest 
eftertraktade. 
 
För att öka noggrannheten i utvärderingen av produktkoncepten använder sig en 
del företag av potentiella kunder som får komma med åsikter. Kunderna får på 
detta sätt vara med redan i ett tidigt stadie av produktutvecklingen. Kotler et al 
menar att det leder till att sannolikheten för att kunderna skall acceptera något 
eller några av produktkoncepten ökar.  
 
Produktkoncepten kan testas på kunderna antingen genom en fysisk produkt 
eller en symbolisk. Enligt Kotler et al ökar dock tillförlitligheten av testet ju mer 
konkret och fysiskt presentationen av koncepten sker. Efter att kunden har tagit 
del av koncepten i en eller annan form kan de få svara på frågor angående vilket 
som var mest tilltalande. Kotler et al påpekar att frågor rörande intresse för köp 
från kundens sida skall hanteras försiktigt. Kundernas intresse för köp kan vara 
långt ifrån ett verkligt köp. Kotler et al menar att det är viktigt att genomföra 
produktkonceptstest för att kunna identifiera aspekter som är särskilt lika eller 
olika mellan de potentiella kunderna angående koncepten. Feedbacken kan 
användas för att förfina ett koncept och därigenom locka fler kunder.   
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Marketing strategy 
Fasen syftar till att utveckla en marknadsstrategi för produkten. Den innehåller 
bland annat strategier om produktens position, vinstmål, försäljnings- och 
marknadsandelar. 
 
Business analysis 
Efter att företaget har utvecklat ett produktkoncept och bestämt marknads-
strategin för produkten är det lämpligt att utvärdera de affärsmässiga 
konsekvenserna av produkten. Det vill säga en analys av prognoser för 
försäljning, kostnader och vinstmöjligheter. Syftet med analysen är att 
undersöka hur väl prognoserna stämmer överens med företagets mål. 
 
Product development 
Än så länge har produkten enbart existerat som ett koncept, en beskrivning i ord 
eller en ritning. Konceptet skall nu utvecklas till en fysisk produkt prototyp. I 
den här fasen framkommer det om den ursprungliga produktidén kan bli en 
verklig produkt. Prototypen testas under försöksförhållanden och av 
konsumenter för att ge en så heltäckande bild som möjligt. 
 
Test marketing 
I de fall där företaget inte är säkra på hur marknaden regerar över produkten bör 
de genomföra ett marknadsföringstest under mer realistiska förhållanden. Testet 
ger företaget erfarenhet av att marknadsföra produkten. Problem och möjligheter 
kan förhoppningsvis identifieras inför den egentliga introduktionen till 
marknaden. Ytterst handlar fasen om att undersöka hur konsumenter och 
återförsäljare reagerar på produkten. 
 
Commercialization 
Ifall ovanstående fas genomfördes lyckat eller om den hoppades över helt är det 
dags att introducera produkten på marknaden. Innan introduktionen kan 
genomföras måste fyra frågor arbetas igenom. Dessa frågor som företaget måste 
ta ställning till är när, var, till vem och hur produkten skall erbjudas. 
 
Tillämpning av ”New-product development process” 
De tre första faserna; ”New produkt strategy”, ”Idea generation” och ”Idea 
screening” har AcademyWorld redan genomfört mer eller mindre formellt. De 
har för närvarande en idé, det vill säga affärsidén, om hur de skall erbjuda 
attraktiv e-learning. Nästa steg för AcademyWorld är att bestämma mer exakt i 
vilken form affärsidén skall utvecklas. Det vill säga bland annat vilka kurser 
som skall ingå i utbildningspaketet, hur de skall utformas eller vilken service 
som skall erbjudas.  
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Vad som främst kommer att användas ur modellen till uppsatsen är fasen 
”Concept development and testing”. Det är där tyngdpunkten kommer ligga. 
Första intervjufrågan kan liknas vid ett symboliskt koncept som presenteras för 
en potentiell kund. Frågan innehåller de viktigaste och mest utmärkande 
kriterierna för produkten som kunden rangordnar. De får på detta sätt uttrycka 
sin mening om vilka kriterier de anser är viktigast. För att uppnå struktur i 
analysen placeras kriterierna i Kotler et al:s modell över en produkts olika 
egenskapsnivåer (se avsnitt, Teori – Produktnivåer). 
 
Kotler et al förespråkar även att konceptet/-en skall testas på flera olika kunder. 
Med hänsyn till avgränsningen undersöks endast en potentiell kund och därmed 
uppstår en avvikelse från vad teorin rekommenderar. För att kompensera 
avvikelsen undersöks istället de olika förvaltningarna som enskilda 
intervjuobjekt i studien. Förvaltningarna kan ses som kunder inom den egentliga 
kunden Karlskrona Kommun. Detta på grund av att de är relativt autonoma och 
dessutom har vitt skilda verksamheter. Genom att undersöka de olika 
förvaltningarnas uppfattning om konceptet, uppnås en liknade effekt som den 
som Kotler et al förespråkar vid testning av olika kunder. Det vill säga nyttan av 
att genomföra produktkonceptstest för att kunna identifiera aspekter som är 
särskilt lika eller olika mellan potentiella kunder. Feedbacken kan därmed 
användas för att förfina ett koncept och därigenom locka fler kunder.  
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PRODUKTNIVÅMODELL39 
 

Modellen beskriver hur en produkt delas in i tre olika egenskapsnivåer. 
Modellen är till för att produktutvecklare skall kunna skapa en så attraktiv och 
genomtänkt produkt som möjligt. I denna studie har modellen till syfte att ge en 
grund och struktur vid analysen av vilka kriterier som AcademyWorld skall 
fokusera på vid marknadsföringen mot Karlskrona Kommun. Av intervjufråga 
ett erhålls en rangordning från förvaltningarna av de kriterier som bäst 
kännetecknar ett attraktivt utbildningspaket. Kriterierna kan klassas som olika 
egenskaper på de olika nivåerna i produktnivåmodellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Produktnivåer 
 
Kärnprodukten 
Den mest grundläggande nivån svarar på frågan: vad är det köparen egentligen 
köper? Nivån består följaktligen av den själva problemlösande tjänsten eller 
nyttan som en kund försöker uppnå. Därav måste företaget först definiera vad 
det egentligen är de skall erbjuda marknaden, det vill säga själva kärnan i 
produkten. 
 
Den verkliga produkten 
Företaget måste efter första nivån skapa den verkliga produkten runt kärnan. 
Den verkliga produkten kan ha som mest fem karakteristika; design, kvalité, 
märkesnamn, förpackning och utmärkande kännetecken.  

39 Principles of marketing, sid. 546-547 
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I nivån verklig produkt lägger vi (författarna) och AcademyWorld in sex av de 
nio kriterierna. De sex kriterierna är: snabbt, just-in-time, brett utbud, hög 
kvalité, lågt pris och platsoberoende. Dessa kriterier representerar design, 
kvalité, och kännetecken för utbildningspaketet. Kriterierna snabbt och just-in-
time ligger i egenskapen design på grund av att de visar på själva utförandet av 
produkten. I egenskapen kännetecken placeras brett utbud, lågt pris och 
platsoberoende därför att just dessa egenskaper utmärker AcademyWorlds 
utbildningspaket. 
 
Den utvidgade produkten 
Slutligen skapar företaget en utökad produkt runt de två andra nivåerna. Det sker 
genom att tillhandahålla extra service och nytta för kunderna. Den utvidgade 
produkten innehåller garanti, leverans och kredit, efterköpsservice och 
installation.  
 
Kriterierna supportavtal och löpande uppdatering tillhör den utvidgade 
produkten. Detta på grund av att de i allra högsta grad är olika former av 
efterköpsservice. 
 
Social kontakt är inget kriterie som kan hänföras till produktnivåmodellen utan 
behandlas enskilt i studien, se avsnitt Metod. 
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ANALYS  
  
ANALYS AV KRITERIER 
 
För tillvägagångssätt se avsnitt, Metod – Analys 
 
Intervjufråga 
Inom de närmaste sex månaderna kommer ett attraktivt utbildningspaket att 
skapas av ett nystartat företag. Om du fick vara med och bestämma, i vilken 
ordning skulle du rangordna följande kriterier för att få ett så optimalt 
utbildningspaket för er förvaltning som möjligt? 
 
Omsorgsförvaltningen  
I ett attraktivt utbildningspaket ser Omsorgsförvaltningen att kriterierna just-in-
time, hög kvalité på kursinnehållet, och platsoberoende finns med. Just-in-time 
är det kriteriet som de anser är viktigast därför att det ger omedelbar 
tillfredsställelse på behovet av kunskap. Att utbildningspaketet har en hög 
kvalité på kursinnehållet är ett måste för ett inköp. Kriteriet som 
Omsorgsförvaltningen anser är minst viktigt är brett utbud av kurser i paketet, 
därför de anser att det är något som är viktigt för säljaren och inte för 
förvaltningen. För förvaltningen spelar det ingen roll om det är brett utbud eller 
ej, så länge deras val av kurser finns med.  
 
Mot Omsorgsförvaltningen bör AcademyWorld fokusera på kriterierna 
platsoberoende, just-in-time och hög kvalité på kursinnehållet i nivån verklig 
produkt. Kriterierna i utvidgad produkt är rangordnade mot slutet och därmed 
inget som AcademyWorld bör lägga mycket resurser på. Något som 
AcademyWorld dock bör tänka på är att kriteriet social kontakt rangordnades 
på fjärde plats, en relativ hög placering som kan ge en signal om vikten av 
kriteriet. Det är möjligt att Omsorgsförvaltningen värdesätter någon form av 
social kontakt i utbildningspaketet, därmed inte sagt att det måste vara fysisk 
kontakt. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser ett brett utbud av kurser i utbildningspaketet 
som det viktigaste kriteriet. Motiveringen är att de har väldigt svårt att hitta 
relevanta kurser som passar just deras förvaltning. Andra kriterier som också är 
viktiga är att kurserna är just-in-time och att kursinnehållet har hög kvalité. Det 
minst viktiga kriteriet för Samhällsbyggnadsförvaltningen är att det är snabba 
kurser. De ser ingen anledning till att kursen måste vara kort, det viktiga är att 
den håller en hög kvalité.  
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Vid marknadsföring mot Samhällsbyggnadsförvaltningen i nivån verklig produkt 
bör AcademyWorld koncentrera sig på kriterierna brett utbud, just-in-time och 
hög kvalité. Samhällsbyggnadsförvaltningen rangordnade kriterierna i utvidgad 
produkt som mellanalternativ, de tillhör därmed inte de mest eller minst viktiga. 
AcademyWorld bör därför lägga sitt fokus på den verkliga produkten. 
 
Socialförvaltningen 
Ett lågt pris, ett brett utbud av kurser och just-in-time är de tre viktigaste 
kriterierna om Socialförvaltningen får bestämma hur ett attraktivt 
utbildningspaket skulle se ut hos dem. Socialförvaltningens resurser är 
begränsade precis som de andra förvaltningarnas resurser. Pengarna räcker inte 
till för utbildning i den utsträckning de skulle vilja utbilda sin personal. De minst 
viktiga kriterierna är social kontakt och supportavtal. Den sociala kontakten 
personalen får idag vid traditionell kompetensutveckling går inte att få via e-
learning, vilket leder till att det blir ett oprioriterat kriterie. Anledningen till att 
supportavtal är lågt rangordnat beror på att Socialförvaltningen anser det som 
självklart och något de kan ta för givet. 
 
AcademyWorld bör inrikta marknadsföringen på ett lågt pris, just-in-time och 
ett brett utbud mot Socialförvaltningen vid nivån verklig produkt. Nivån 
utvidgad produkts kriterier rangordnades lågt och kräver därmed inte lika tydlig 
inriktning som på den verkliga produkten. 
 
Tekniska förvaltningen 
Tekniska förvaltningen ser just-in-time, hög kvalité på kursinnehållet och 
snabbheten som de viktigaste kriterierna i utbildningspaketet. De tycker att det 
är viktigt med ett komplement till nuvarande utbildningar. Det som är bra med e-
learningskurser är att de kan läsas när behov uppstår och personalen känner att 
de har tid för kompetensutveckling. Brett utbud av kurser i paketet är ett kriterie 
som Tekniska förvaltningen menar är mindre viktigt. De anser att så länge de 
mest användbara kurserna finns med i utbildningspaketet spelar bredden inte så 
stor roll. 
 
I nivån verklig produkt bör AcademyWorld satsa på kriterierna just-in-time, 
snabbhet och hög kvalité om de marknadsför mot Tekniska förvaltningen. 
Support och löpande uppdatering tillhör de kriterier de anser är mindre viktiga, 
vilket leder till att AcademyWorld kan lägga mindre fokus på utvidgad produkt 
än vad de gör på verklig.  
  
Kultur- och Fritidsförvaltningen 
Kultur- och Fritidsförvaltningen anser att det viktigaste kriteriet är löpande 
uppdatering av kursutbudet. Motiveringen är att det ger förvaltningen ett 
ständigt aktuellt kursutbud. Andra kriterier som prioriteras är hög kvalitet på 
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kursinnehållet och just-in-time kurser. Det minst viktiga kriteriet är att kurserna 
är korta. Längden bör varieras utifrån inriktning och innehåll. Den sociala 
kontakten placeras längst ner på skalan i och med att förvaltningen inte anser att 
det vara förenligt med e-learning.  
 
På Kultur- och Fritidsförvaltningen rangordnas ett av kriterierna från utvidgad 
produkt som det mest viktiga, det andra kriteriet som ett av de mindre viktiga. 
AcademyWorld bör därför fokusera på det viktigaste kriteriet i denna nivå. På 
nivån verklig produkt kan fokus läggas på hög kvalité och just-in-time därför att 
de ligger högst rangordnade. 
 
Barn- och Ungdomsförvaltningen 
De kriterier som Barn- och Ungdomsförvaltningen främst efterfrågar är en hög 
kvalité på kursinnehållet, korta kurser och en löpande uppdatering av 
kursutbudet. Att uppnå en hög kvalité på kurserna är en förutsättning för alla 
utbildningar enligt förvaltningen. Supportavtal, brett utbud och en social kontakt 
anses vara minst viktigt. Supporten kan förvaltningen lösa själv utan att behöva 
betala för den. Beträffande ett brett utbud finns det ett en risk för att det blir för 
många kurser vilket skulle kunna leda till ett gallringsproblem. Den sociala 
kontakten behöver nödvändigtvis inte vara en förutsättning för ett 
utbildningspaket, utan den kan uppnås på annat sätt. 
 
I nivån verklig produkt rangordnar Barn- och Ungdomsförvaltningen hög 
kvalité och korta kurser som de viktigaste kriterierna. Löpande uppdatering av 
kursutbud, som tillhör utvidgad produkt, rangordnas även det högt. Det andra 
kriteriet i utvidgad produkt, supportavtal, tillhör däremot de lägst rangordnade 
kriterierna. AcademyWorld bör ha både verklig-  och utvidgad produkt i åtanke 
vid marknadsföring mot Barn- och Ungdomsförvaltningen, på grund av att 
förvaltningen har båda nivåerna högt rangordnade.  
 
Utvecklingscentrum 
Utvecklingscentrum ser inte något behov av ett utbildningspaket idag och kunde 
därmed inte svara på frågan. Den intervjuade trodde inte på metoden att 
företaget söker upp kunden för att se vad som efterfrågas. Personen ansåg att det 
är kunden som skall söka upp företaget när behov uppstår. För att inte ge 
missvisande svar i studien ville den intervjuade inte rangordna kriterierna. 
 
Ovanstående svar tyder på att AcademyWorld inte bör använda samma upplägg 
mot utvecklingscentrum som mot förvaltningarna. Det beror på att synen på de 
olika rollerna mellan kund och företag skiljer sig åt. Tillvägagångssättet borde 
istället bli att marknadsföra sig mot Karlskrona Kommun som helhet och låta 
Utvecklingscentrum ta del av kurserna när de känner behov av dem. 
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IT-strateg 
IT-strategen ser kriterierna utifrån Karlskrona kommun som helhet. Ett attraktivt 
utbildningspaket bör vara just-in-time, platsoberoende och innehålla ett brett 
utbud av kurser. Ett utbildningspaket som är just-in-time har hög träffsäkerhet 
eftersom det skapar ett bättre inlärande. Personalen får lära när de känner att det 
behövs, vilket ger en hög användningsgrad. Den sociala kontakten är det minst 
viktiga kriteriet, det skall skiljas från utbildning. Social kontakt kan personalen 
få på annat vis. Supportavtal hör även det till de mindre viktiga kriterierna, 
själva motiveringen från intervjun är dock felaktig på grund av att den 
intervjuade motiverade ett annat kriterie i stället för supportavtalet.  
 
Vid marknadsföring mot Karlskrona Kommun som helhet bör just-in-time, 
platsoberoende och ett brett utbud lyftas fram från verklig produkt. Kriterierna 
från den utvidgade produkten rangordnades relativt långt ner i förhållande till 
övriga kriterier och bör ej ha så stor fokus vid marknadsföringen.  
 
 
ANALYS AV E-LEARNING SOM ETT KOMPLEMENT INOM ETT ÅR 
 
För tillvägagångssätt se avsnitt, Metod – Analys 
 
Intervjufrågor 
Skulle e-learning kunna vara ett komplement till er nuvarande utbildning på er 
förvaltning inom ett år? Varför, varför inte? Skulle ni kunna tänka er att avsätta 
tid av arbetstiden för era anställda till att läsa e-learningskurser? 
 
Omsorgsförvaltningen 
Omsorgsförvaltningen kan tänka sig e-learning som ett komplement inom ett år. 
De anser att det blir lättare att utbilda personalen med korta e-learningskurser 
istället för traditionella lärarledda kurser. I dagsläget har de problem med att 
finna ersättare till de anställda som skall iväg på traditionella kurser och 
utbildningar som varar ett par dagar. De anser även att det är lättare att matcha 
behov och nivå på kompetensutveckling för de anställda vid webbaserade 
kurser, än vad det är vid traditionell kompetensutveckling. En bidragande faktor 
till att de kan se e-learning som ett komplement inom ett år är att de flesta 
anställda har tillgång till datoruppkoppling mot Internet på förvaltningen. 
 
På Omsorgsförvaltningen är det fullt möjligt att avsätta arbetstid för inlärning av 
e-learningskurser, detta därför att kurserna är korta och kan utföras när behov 
uppstår. 
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Spontant svarar förvaltningen att de kan se e-learning som ett komplement inom 
ett år. Deras motivering förstärker svaret genom att de lyfter fram ett antal 
egenskaper som ytterligare visar på att e-learning kan bli ett komplement, till 
exempel korta kurser, platsoberoende och kunskap när behovet uppstår, det vill 
säga just-in-time. De efterfrågar korta kurser därför att förvaltningen har 
svårigheter med att finna ersättare för flera dagars traditionell utbildning. 
Problemet med att finna ersättare pekar på att de skulle värdesätta att 
”betydelsen av rummet minskar” som Pär Ström talar om, (se avsnitt Affärsidé). 
Vad Pär Ström menar är en platsoberoende egenskap, denna egenskap är även 
något som kännetecknar AcademyWorlds utbildningspaket. 
Omsorgsförvaltningen efterfrågar därtill kurser som kan utföras när behov 
uppstår, som även det är ett kriterier ur AcademyWorlds utbildningspaket. 
Förvaltningens motiveringen tyder följaktligen på att det är en e-
learningsprodukt som skulle kunna vara lösningen på deras problem. Dessutom 
är arbetsmiljön sådan att de anställda kan avsätta arbetstid. Det vill säga 
ytterligare ett skäl att e-learning kan bli ett komplement till deras nuvarande 
utbildning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan se e-learning som ett komplement inom ett 
år. De har många anställda som söker information kontinuerligt. Det blir 
automatiskt att de anställda utbildas samtidigt som de söker information, därför 
att de måste läsa mycket för att hitta den relevanta informationen. Motiveringen 
till det viktigaste kriteriet i fråga ett stödjer även den en implementering inom ett 
år, det vill säga de har svårt att finna relevant utbildning vilket leder till att de 
vill ha ett brett utbud av kurser. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser idag problem med att avsätta tid för 
personalen. Problemet ligger i att personalen har svårt för att få ostörd arbetstid. 
På förvaltningen sker det idag många besök av utomstående. Det kan till 
exempel handla om miljötillstånd eller ansökan om livsmedelslokaler. Idag 
arbetar en del av personalen till viss del hemifrån, för att de skall kunna arbeta 
just ostört. Hemarbete är något som förvaltningschefen ser skulle kunna 
utvecklas. Det blir med andra ord inte omöjligt för personalen att avsätta tid för 
studier och arbete i hemmet. 
 
Förvaltningen svarar att de kan se e-learning som ett komplement. Förklaringen 
är att de vill ha relevanta kurser, vilket i dagsläget är svårt. Relevanta kurser 
vill de därigenom finna i ett brett utbildningspaket, vilket är ett kännetecken i 
AcademyWorlds utbildningspaket. Att utveckla relevanta kurser blir troligtvis att 
skräddarsy redan befintliga kurser. Att skräddarsy, anpassa och förändra en 
kurs är en utmärkande egenskap hos digitala produkter som Choi et al 
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definierar som förändringsbarhet, se avsnitt Affärsidé. Detta kan påvisa att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen hellre använder sig av e-learningskurser än 
traditionell utbildning på grund av att det blir lättare att finna relevanta kurser 
just för dem. Ytterligare ett resonemang från förvaltningens sida som förstärker 
deras svar är att de värdesätter platsoberoende. De tror på arbete i hemmet 
eftersom de idag har svårt att avsätta ostörd arbetstid. 
 
Socialförvaltningen 
Socialförvaltningen kan se e-learning som ett komplement till sin nuvarande 
utbildning inom ett år, men det beror helt och hållet på innehållet som kommer 
att erbjudas.  
 
Avsättande av arbetstid får bli en fråga för ledningen, det måste finnas en nytta i 
utbildningen för att det skall godkännas.  
 
Motiveringen bakom svaret från Socialförvaltningen är tyvärr inte tillräckligt 
detaljerat för att en analys skall kunna ske. Anledningen till det något 
odetaljerade svaret ligger hos oss (författarna). Däremot kan konstaterandet 
göras att förvaltningen tror på själva e-learningsmetoden och att kursinnehållet 
är avgörande för om det skall kunna bli ett komplement eller ej. 
 
Tekniska förvaltningen 
Tekniska förvaltningen kan se e-learning som ett komplement inom ett år. 
Metoden  e-learning passar förvaltningen därför de har många anställda som är 
duktiga på IT. Vid implementering av e-learning behöver förvaltningen inte 
längre skicka sina medarbetare på kurs i flera dagar, utan de kan istället sitta 
hemma eller på arbetet och utbilda sig. De kan även fräscha upp minnet på ett 
snabbt och effektivt sätt genom att gå igenom kursen ytterligare en gång. 
 
Tid kommer att kunna avsättas därför att kompetensutveckling är en naturlig del 
i arbetet på tekniska förvaltningen. Det är ett måste att de anställda bland annat 
skall kunna datorsystemen. På förvaltningen har alla tekniker och 
administratörer var sin dator med uppkoppling. För chaufförer och 
anläggningsarbetare finns det datorer med uppkoppling, men de är många på få 
datorer.  
 
Tekniska förvaltningen kan se e-learning som ett komplement till sin nuvarande 
utbildning inom ett år. Svaret förstärks genom att motiveringen tyder på att de 
är en förvaltning som är mogen för digitala produkter såsom e-learning. 
Egenskaper som speciellt passar förvaltningen är repeterbara kurser och 
platsoberoende – den minskade betydelsen av rummet. Repeterbara kurser 
efterfrågar de eftersom de vill kunna fräscha upp minnet en tid efter första 
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genomgången. Det är ett önskemål som en e-learningskurs levererar extra bra, 
på grund av att kursen alltid läses från samma version. Det är en av fördelarna 
med oförstörbarheten som Choi et al pekar på med digitala produkter (se 
avsnitt, Affärsidé). Tekniska förvaltningen ser inga problem med att avsätta tid 
för inläsning av kurserna från utbildningspaketet, speciellt med tanke på att de 
ser kompetensutveckling som en naturlig del av det dagliga arbetet. Denna 
motivering stärker det tidigare svaret att de kan se e-learning som ett 
komplement inom ett år. 
 
Kultur- och Fritidsförvaltningen 
Förvaltningen kan eventuellt se AcademyWorlds e-learning som ett komplement 
till deras nuvarande utbildning, men det beror på vilka områden som blir 
aktuella. 
 
Förvaltningen ställer sig positiv till att de anställda avsätter tid för att läsa e-
learningskurser. Det kan ses som ett komplement och även alternativ till 
inlärning av böcker. 
 
Kultur- och Fritidsförvaltningen kan tänka sig e-learning som ett komplement 
med förutsättning att det är lämpliga kurser just för dem. Vid ett införande av 
ändamålsenliga kurser kan personalen på förvaltningen läsa e-learningskurser 
på sin arbetstid. Att försöka förstärka eller försvaga resonemanget ovan är 
dessvärre svårt på grund av den låga detaljeringen. 
 
Barn- och Ungdomsförvaltningen 
Barn- och Ungdomsförvaltningen tror att e-learningskurser i AcademyWorlds 
form kan bli ett komplement till deras nuvarande utbildning inom ett år. 
Speciellt bra vore det för den pedagogiska personalen, men även elever skulle 
kunna bli aktuella.  
 
En av de största fördelarna med e-learningskurser är enligt förvaltningen att 
personalen har möjlighet att lära när motivationen finns. Det vill säga när 
förmågan till inlärning är som störst. Därigenom anses själva avsättandet av 
arbetstid inte som något problem. 
 
En djupare analys över varför förvaltningen kan tänka sig e-learning är tyvärr 
inte möjlig utan ett konstaterande att de kan se e-learning som ett komplement 
inom ett år är det ända möjliga. Det beror återigen på den låga 
detaljeringsgraden. Däremot stödjs avsättande av arbetstid av resonemanget om 
att lärandet fungerar bäst när motivationen är som störst. Denna egenskap, just-
in-time, är ett av kännetecknen i AcademyWorlds utbildningspaket. 
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Utvecklingscentrum 
Den intervjuade personen ser inte e-learning som ett komplement, därför att 
Utvecklingscentrum inte har något behov av det idag. Utvecklingscentrum 
föredrar att istället anställa en person inom till exempel datakunskap, vilket 
möjliggör för de anställda att kunna ställa direkta frågor och erhålla svar 
omedelbart. Den intervjuades grundsyn på IT är att det är som svaret på en icke 
ställd fråga.  
 
Eftersom de inte är intresserade av utbildningspaketet kan inte frågan angående 
avsättning av arbetstid besvaras. 
 
Utvecklingscentrum kan inte tänka sig e-learning enligt AcademyWorlds 
affärsidé. Motiveringen till varför de inte vill använda sig av e-learning tyder på 
att de är enbart intresserade av lärande med hjälp av mänsklig kontakt.   
 
IT-strateg 
Karlskrona Kommun kan se e-learning som ett komplement till sina nuvarande 
utbildningar inom ett år, men det beror på vilka områden det gäller. E-learning 
möjliggör att gå på djupet, speciellt för personal med specialiserade 
arbetsuppgifter. Dessa personer skall kunna gå in och lära sig på sitt område. 
Utbildningsformen e-learning är en förutsättning för att hålla kompetent 
personal uppdaterad. 
 
Arbetstid kommer att kunna avsättas, problemet blir att personalen måste lära sig 
att säga ifrån. De måste kunna säga att nu har jag inte tid, jag utbildar mig. 
 
IT-strategen kan se e-learning som ett komplement till hela Karlskrona 
Kommun, förutsatt att det är relevanta områden. Till stöd för svaren lyfter IT-
strategen fram ett grundläggande kännetecken hos e-learning. Det sker genom 
att strategen värdesätter de egenskaper som karakteriserar förändringsbarhet 
av en e-learning produkt, nämligen möjligheter att specialisera och anpassa 
kurserna. Ytterligare ett faktum som förstärker intresset för e-learning på 
Karlskrona Kommun är att det finns möjlighet att avsätta arbetstid.  
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ANALYS AV E-LEARNING SOM KOMPLEMENT ELLER ALTERNATIV 
 
För tillvägagångssätt se avsnitt, Metod – Analys   
 
Intervjufrågor 
Vilka enskilda kurser skulle ni kunna tänka er i utbildningspaketet på er 
förvaltning? Vad kännetecknar bäst er nuvarande utbildning? (Sista frågan är 
ändrad, för anledning se avsnitt Metod – Analys, för ursprungsfråga se bilaga 2) 
 
Omsorgsförvaltningen 
 
E-learning 
Omsorgsförvaltningen kan tänka sig många olika kurser. Uppdelade i områden 
är det datakurser såsom Windows och Office-paket på olika svårighetsnivåer. 
Kurser relaterade till arbetsrätt/arbetsmiljö, avtalslag, sociallagar och en samling 
av relevanta lagar för politiker är intressant. Korta beskrivningar av länder skulle 
vara av intresse för förvaltningen i och med att de bland annat har utbyte med de 
Baltiska länderna. En kurs i hur personalen skall göra en bra upphandling anses 
även det vara av betydelse för förvaltningen. Andra kurser är uppdatering i 
dagens forskning, sekretessregler och allmän handling, samt sammanträdes-
formalia för sekreterare. 
 
Nuvarande utbildning 
Omsorgsförvaltningens nuvarande utbildningar (kompetensutveckling) kan delas 
in i olika delar, den största är upphandling av längre utbildningar för 
vårdbiträden som saknar formell kompetens. Andra delar är utbildning i etik och 
moral, kvalitetssäkring samt klagomålshantering från anhöriga och vårdtagare. 
Sjuksköterskorna har fått utbildning på deras nya datoriserade journaler, utöver 
det har de även fått utbildning på Windows och säkerhetssystem. Hemtjänsten 
har utbildats på SMILE, det vill säga hanteringen av kommunens trygghetslarm. 
Biståndshandläggarna har genomgått utbildning på det administrativa systemet, 
kurser om den obrutna vårdkedjan och en fempoängskurs i socialtjänstlagen. 
Arbetsledarna har genomgått en tio poängskurs i arbetsledarkompetens-
utveckling och utbildning i Palett (administrativt system) där även löne-
assistenterna deltog. 
 
Omsorgsförvaltningen vill ha en rad nya utbildningar vid ett införande av e-
learning. En kurs som dock återkommer både som nuvarande utbildning och 
som önskad e-learningskurs är utbildning i Windows. Sambandet tyder på att e-
learningskursen i det här fallet helt kan ersätta den traditionella Windows 
utbildningen, det vill säga e-learning kan bli ett alternativ. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
E-learning 
På Samhällsbyggnadsförvaltningen är det främst kurser rörande lagar och 
datorkunskap i befintliga system som efterfrågas. Exempel på lagar är 
miljöbalken, plan- och bygglagen, samt internationella lagar rörande kommunal 
verksamhet. Datorkurser som efterfrågas är Windows, Office, Groupwise, 
Devise, samt även kurser i hantering av offentliga elektroniska dokument. 
 
Nuvarande utbildning 
Utbildningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen kan delas upp i två delar. Den 
ena bestående av nyheter i lagstiftningen och tillämpningen av dessa. Den andra 
delen bestående av kongresser och konferenser. Det handlar om olika 
yrkesföreningar som möts vanligtvis åtminstone en gång per år. Det kan t ex 
vara byggnads- eller miljöinspektörer som träffas. Mötena är uppskattade på 
grund av att de ger de anställda möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter 
med andra personer inom samma verksamhetsområden. 
 
Därutöver har de haft viss IT-utbildning i bland annat kommunens mailsystem. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen önskan om e-learningskurser kan främst delas 
in i två större fack, nämligen lagar och datautbildningar. Dessa två fack finns 
även representerade i deras nuvarande utbildning vilket kan påvisa att dagens 
traditionella utbildning inom dessa områden kan komma att ersättas av e-
learning. 
 
Socialförvaltningen 
 
E-learning 
Främst efterfrågas datorutbildningar i Office-paketet på olika nivåer. Därutöver 
samtalsmetodik och utvecklingssamtal. Socialförvaltningens personal bör ha 
kunskap i hur de på bästa sätt lägger upp ett samtal, på grund av att de har 
mycket kontakt med olika människor dagligen. Ledarskap är en kurs som ligger 
i tiden som skulle intressera förvaltningen. Socialförvaltningen har ett tätt 
samarbete med Baltikum länderna vilket leder till att kurser där personalen får 
lära sig om deras kultur skulle passa förvaltningen bra. Förvaltningen arbetar 
mycket med sociallagar, t ex arbetsrätt. Exempel på kurs i detta ämne skulle 
kunna vara uppdatering av nya lagar. Utredningsmetodik, det vill säga hur man 
skriver rapporter är ytterligare ett ämne som skulle intressera förvaltningen. 
 
Nuvarande utbildning 
Den nuvarande kompetensutvecklingen på Socialförvaltningen består till största 
delen av handledning för de anställda. Det innebär att de anställda får prata med 
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psykologer och terapeuter om vad de upplever när de träffar människor som 
behöver social hjälp. Samtalen är till för att personalen skall orka arbeta vidare. 
En annan del av deras kompetensutveckling som också utgör en större del är IT-
utbildningar, detta prioriteras därför att det ligger i tiden. 
 
Antalet kurser som efterfrågas vid e-learning är många. De flesta kommer 
troligtvis att bli ett komplement till dagens utbildningar i och med att de inte 
återfinns bland de nuvarande utbildningen. Det området som kan ersättas med 
e-learning i dagsläget är IT-utbildningarna, på grund av att de finns med i både 
önskvärd- och nuvarande utbildning. 
 
Tekniska förvaltningen 
 
E-learning 
Kurser som önskas på Tekniska förvaltningen är olika nivåer i Office-paketet. 
Andra datakurser skulle kunna vara datorhantering, det vill säga hur de skall 
installera program och till exempel hantera skrivaren. Ytterligare kurser som 
önskas är protokollföring, presentations- och mötesteknik.  
 
Nuvarande utbildning 
Förvaltningens nuvarande utbildningar består av tekniska kurser för ingenjörer, 
de måste hålla sig á jour med vad som händer på den tekniska fronten. Andra 
utbildningar är IT-stöd för verksamhetsspecifika system och Office-kurser. 
Ytterligare kurser är arbetsmiljöutbildningar. 
 
Svaren tyder på att de traditionella Office-kurserna kan ersättas med e-learning. 
Anledningen är att kurserna återfinns i både nuvarande- och önskad utbildning.  
 
Kultur- och Fritidsförvaltningen 
 
E-learning 
Kultur- och Fritidsförvaltningen efterfrågar utbildningar i olika lagar, personal- 
och administrationsregler och datorkunskap. Bland lagarna är det främst 
arbetsmiljölagen och avtalslagen som är intressanta. Beträffande datorkunskap 
är det utbildning inom Office-paketet och förvaltningens datorprogram som 
efterfrågas. Det finns även ett behov av att lära personalen informationssökning 
via Internet och kunskap om FN:s barnkonvention. 
 
Nuvarande utbildning 
Utbildningen på Kultur- och Fritidsförvaltningen är uppdelad i en generell och 
en specifik del. Den generella består av samordning av utbildningar i till 
exempel arbetsrätt, ekonomifrågor och viss IT-kunskap. Den specifika delen är 
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framtagen för de enskilda anställda. Några exempel på vad den kan bestå av 
finns tyvärr inte i intervjun.  
 
Traditionella utbildningar som e-learning kommer att kunna ersätta på Kultur- 
och Fritidsförvaltningen är IT- och arbetsrättsutbildningar. Det beror på att 
dessa utbildningar finns på förvaltningen idag och ingår även i önskade e-
learningskurser. Övriga önskade utbildningar kommer kunna bli ett komplement 
till dagens kompetensutveckling. 
 
Barn- och Ungdomsförvaltningen 
 
E-learning 
Främst är det kurser för den pedagogiska personalen som förvaltningen ser störst 
nytta med. Fördjupning i olika ämnen är ett stort område som skulle kunna 
utvecklas genom e-learning. Det skulle till exempel kunna handla om så vitt 
skilda områden såsom renässansen, matematiskt tänkande eller kurser i den 
senaste språkforskningen. Även olika färdigheter skulle kunna övas upp inom 
till exempelvis hantering och skapande av webbsidor. 
 
För förvaltningspersonalen efterfrågas kurser som bygger upp en organisations-
kultur, exempelvis de fyra hörnstenarna i Karlskrona Kommuns verksamhet. Ett 
annat områden som är aktuellt är kunskap om Karlskrona som en världsarvsstad. 
 
För att vidga vyerna hos de anställda tror förvaltningen att det kan vara bra med 
kurser i paketet framtagna även för icke kommunala organisationer. På så sätt 
bör en högre allmänbildning uppnås. 
 
Nuvarande utbildning 
Kompetensutvecklingen på förvaltningen sköts och skapas till stor del av ett 
fristående utvecklingscentrum under Barn- och Ungdomsförvaltningen. De 
skapar kurserna utifrån de behov som rektorsområden och förvaltningsledningen 
identifierar. Kurserna är främst framtagna för pedagogisk personal.  
 
På själva förvaltningen består utbildningen av kurser i olika datorprogram, 
kvalitetstänkande samt även om nya lagar och tillämpningen av dessa.  
 
Det finns inget i svaren som tyder på att e-learning skulle kunna bli ett alternativ 
till förvaltningens nuvarande utbildningar. Det beror på att det inte finns några 
kurser i dagens utbildning som motsvarar önskade e-learningskurser. Däremot 
finns det många kurser som kan bli ett komplement till befintlig utbildning, till 
exempel kurser i organisationskultur. 
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Utvecklingscentrum 
 
E-learning 
Utvecklingscentrum ser idag ingen nytta med utbildningar via nätet och kan 
därmed inte svara på frågan. 
 
Nuvarande utbildning 
Exempel på kursområden som Utvecklingscentrum erbjuder är bland annat 
motorik kurser, estetiska kurser och kurser kring språket. För dataundervisning 
köper de idag in datalärare. De har även IT-pedagoger att ta hjälp av.  
 
Utvecklingscentrums resonemang påvisar att e-learningskurser varken kan bli 
ett alternativ eller ett komplement till de kurser de tillhandahåller åt 
förvaltningarna. Det beror i det här fallet inte på en skillnad mellan önskade 
och befintliga kurser utan istället på den grundläggande synen på webbaserade 
kurser. 
 
IT-strateg 
 
E-learning 
Kurser som önskas är tolkning av myndighetstexter, det vill säga hur personalen 
arbetar sig igenom tunga texter. Det finns ingen som levererar en riktig sådan 
utbildning idag, underlaget finns men pedagogiken saknas. Idag finns det inte 
många företag som kan producera sådana kurser snabbt, effektivt och billigt. 
Kunskap om hur man når till exempel en konsult i EU-kunskap efterfrågas. 
Kunskap om tullhandel eller hur personalen skall skriva till ett franskt bolag 
efterfrågas också. Områden för kunskapsinlärning som är mer interna är FAQ 
(Frequently Asked Questions) på var förvaltning och kollegiala frågor på nätet. 
 
Nuvarande utbildning 
Idag har de för lite utbildning och den utbildning de har är alldeles för generell 
och tar för lång tid. 
 
En analys av tidigare mönster går inte att genomföra på grund av att svaret på 
nuvarande utbildning inte stämmer överens med önskat svar. Den intervjuade 
har egentligen svarat enligt vår fråga, men vi styrde inte frågan till att få svar 
på kommunens nuvarande utbildning som helhet, såsom vid övriga intervjuer. 
Ett konstaterande kan göras att det finns en mängd olika e-learningskurser som 
kan bli ett komplement till kommunens nuvarande utbildning, till exempel EU-
kunskap. 
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SLUTSATSER 
 

Nedan följer de slutsatser som kan dras från analysen. En återknytning till 
problembeskrivningsfrågorna kommer att göras. 
 
De kriterier som Karlskrona Kommuns förvaltningar överlag helst ser i ett 
attraktivt utbildningspaket är just-in-time och en hög kvalité på kursinnehållet. 
Båda kriterierna återfinns i nivån verklig produkt. Det betyder att 
förvaltningarna ser några av egenskaperna i verklig produkt som viktigare än 
egenskaperna i utvidgad produkt. Det blir därigenom av större relevans för 
AcademyWorld att fokusera på den verkliga produkten vid första träffen med 
Karlskrona Kommun när de skall marknadsföra sin produkt för dem. 
 
Viktigt att observera är att slutsaten endast bygger på de kriterier som 
kännetecknade AcademyWorlds utbildningspaket vid studiens inledning. 
Därmed har ingen hänsyn tagits till kriterier som kan tänkas ha framkommit 
under studiens utveckling. Det finns en möjlighet att förvaltningarna skulle 
värdesätta dessa icke definierade kriterier högre än de som är definierade, men 
det ligger utanför undersökningen. Slutsatsen blir ändå att av de kriterier som 
ingick i undersökning är det just-in-time och hög kvalité som är viktigast. Även 
IT-strategen som talar för hela Karlskrona Kommun anser att just-in-time är det 
viktigaste kriteriet, men han har däremot inte hög kvalité lika högt rangordnat 
som förvaltningarna. Produktkonceptutvecklingsfasen är därmed i princip 
avslutad. Det som återstår är ett ställningstagande från AcademyWorlds sida till  
rangordningen av kriterierna 
 
Genomgående kan förvaltningarna se e-learning som ett komplement till sin 
nuvarande utbildning. Det är enbart Utvecklingscentrum som inte kan se e-
learning som ett komplement. Förvaltningarnas intresse för e-learning förstärks i 
och med att de har lyft fram argument som kännetecknar e-learningsprodukter. 
Det vill säga att de värdesätter platsoberoende, förändringsbarhet och 
reproducerbarhet. Dessutom förstärks svaret ytterligare i och med att  
förvaltningarna förhåller sig positiva till att avsätta arbetstid. 
 
De flesta av Karlskrona Kommuns förvaltningar efterfrågar liknande kurser vad 
gäller data, tillämpning och uppdatering av lagar. Dessa kurser finns redan i 
dagsläget på de flesta av förvaltningarna, vilket innebär att e-learning kommer  
kunna bli ett alternativ till den nuvarande utbildningen inom dessa områden. I 
och med att det kommer att kunna bli ett alternativ är det troligt att Karlskrona 
Kommun är mer villiga till att prova e-learning till dessa kurser. Det beror på att 
Karlskrona Kommun redan har dessa kurser, fast i en annan form. Med e-
learning blir endast metoden för inlärning annorlunda, men resultatet detsamma.        
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Av de kurser som kan bli ett komplement till den nuvarande utbildningen är den 
största delen förvaltningsspecifika, till exempel samtalsmetodik för 
Socialförvaltningen. Resterande kurser som kan bli ett komplement är generella 
kurser som kan vara till nytta för samtliga förvaltningar, till exempel en kurs i 
mötesteknik. Anledningen till att kurserna kan bli ett komplement är att de 
önskade kurserna inte återfinns i den nuvarande utbildningen. Det är alltså fråga 
om att komplettera den nuvarande utbildningen med nya kurser.  
 
Själva poängen med att se vilka kurser som kan bli ett komplement respektive 
alternativ är att försöka förutse hur stor chans det är att Karlskrona Kommun 
anammar erbjudandet. Om det i utbildningspaketet återfinns ett antal kurser som 
Karlskrona Kommun kan ersätta delar av sin traditionella utbildning med till ett 
lägre pris och med bättre kunskapsbehållning är det troligt att de lättare 
anammar idén. Vid dessa alternativa kurser finns det redan ett uttalat och 
accepterat behov inom organisationen, vilket gör att den enda förändringen som 
uppstår för kommunen är ett metodskifte till e-learning. De övriga kurserna som 
kan bli ett komplement kan komma att behöva lite extra påtryckningar för att 
kommun skall vilja ta del av dem. Det är i och för sig möjligt att de välkomnas 
stort, men i och med att de inte genomförs i dagsläget i kommun får de kanske 
inte samma acceptans som alternativkurserna, vilka redan finns inarbetade i 
organisationen. Härav vill vi (författarna) säga att om kommunen identifiera ett 
antal kurser i utbildningspaketet som alternativkurser är det större chans att 
kommunen anammar utbildningspaketet.  
 
Karlskrona Kommuns förvaltningar har enligt analysen av svaren från 
intervjuerna visat sig vara positiva till AcademyWorlds e-learning. 
AcademyWorld kan använda studien till att få en inblick i hur en potentiell kund  
tänker och vad den önskar av ett utbildningspaket. I studien framgår det att 
Karlskrona Kommuns förvaltningar önskar en mängd olika kurser, vilket är 
något AcademyWorld bör undersöka om de kan finna en lösning på. Detta är de 
påföljande faserna i Kotler et al:s produktutvecklingsmodell. 
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FORTSATTA STUDIER 
 
En möjlig fortsättning på studien är att undersöka själva kursutformningen. Det 
vill säga utifrån Karlskrona Kommuns syn att se på den ideala 
kursutformningen. Vidare är en annan intressant fortsättning att intervjua en 
större mängd personal än enbart förvaltningscheferna, för att få ett ännu säkrare 
resultat. Ytterligare en fördjupning kan vara att studera andra potentiella kunder 
och se vad de värdesätter i ett utbildningspaket såsom AcademyWorlds. 
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BILAGA 1 - BEGREPP  
 
Nedan följer förklaringar till begrepp som tas upp i studien. 
 
Användare: De eller dem som kommer att använda AcademyWorlds 
utbildningspaket. 
 
e-learning: ”Definitionen av e-learning varierar. Medan vissa menar att all 
interaktiv datorbaserad utbildning är e-learning hävdar andra att e-learning 
handlar om skräddarsydda och individanpassade utbildningar”40. 
AcademyWorld menar att e-learning är en form av ”Web Based Training 
(WBT)”. En engelsk definition av WBT är ”Web Based Training – sometimes 
called Internet-based training . . . enables business to store instructional 
materials (including courses, videos, tests and multimedia materials) at a central 
location which can then be accessed by anyone connected to the Internet or 
company intranet, anywhere, at any time. And significantly, it is absolutely 
irrelevant which computer platform you run the course from”41. 
 
Kompetensutveckling: ”Kompetensutveckling är olika system av åtgärder som 
används för att höja en medarbetares, en grupp eller ett företags kompetens inom 
ett visst område. Kompetensutveckling kan åstadkommas genom att individen 
eller företaget bättre använder sig av befintlig resurser, utvecklar resurser genom 
t ex utbildning men också genom en rad andra åtgärder42.  
 
Kund: AcademyWorlds kunder, t ex företag, organisationer eller individer. I 
denna studie är Karlskrona Kommun en potentiell kund. 
 
Lärande organisation: ”Den lärande organisationen är en arbetsplats där 
möjligheterna till lärande och utveckling är goda och där dessa möjligheter 
utnyttjas. I denna organisation finns det rikligt med utmanande arbetsuppgifter 
och tydliga resultatmål. Folk stimuleras till att ta chanser, och de säger ja till nya 
utmaningar. Det är fritt fram att försöka och göra misstag, men du måste lära dig 
av misstagen”43. 
 
Merförsäljning: En extra försäljning som möjliggörs av en grundförsäljning. 
 
Organisation: I texten jämställs organisation med företag. 
 

40 http://domino.idg.se, 000409 
41 Web Based Training, sid. 1 
42 Kompetens för konkurrenskraft, sid. 20-21 
43 Den lärande organisationen, sid. 87 

 
 

                                                        



 

Produktutformning: Ge de abstrakta kurserna i AcademyWorlds 
utbildningspaket en konkret utformning. 
 
Skumning av marknaden: När det maximala priset för varje kund tas ut. Det 
vill säga höga försäljningspriser till de mest angelägna och sedan successivt 
sjunkande priser till kunder med allt lägre betalningsvilja44.  
 
TelecomCity: TelecomCity är ett nätverk bestående av 38 olika aktörer. Det är 
ett unikt samarbete mellan företag, högskola och samhälle, som kännetecknas av 
ständig dialog. TelecomCity är plattformen för denna dialog och samarbetet. 
TelecomCitys aktörer delar den gemensamma visionen om att göra TelecomCity 
och regionen till en internationellt ledande utvecklingsmiljö för infokom-
verksamhet, med fokus på telekommunikation. Nätverket omfattar drygt 4000 
anställda och direkt involverade i TelecomCity är ett 130-tal personer45. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 Vinna eller försvinna i IT-åldern, sid. 83 
 

  

                                                        



 

BILAGA 2 - INTERVJU     
 
Inledning 
 
Vi är två studenter från Högskolan Karlskrona/Ronneby. Vi skriver vårt 
examensarbete på kandidatnivå. Vi vill undersöka Karlskrona Kommuns 
förvaltningars uppfattning om utbildningar. För att vara mer precis så kommer vi 
att ställa frågor angående ett utbildningspaket via Internet (e-learning), detta för 
att hjälpa ett nystartat förtag skapa ett så attraktivt utbildningspaket som möjligt. 
Utbildningspaketet kommer senare i höst att kunna erbjudas Karlskrona 
Kommun. 
 
Företaget kommer att tillhandahålla ett hundratal olika kurser via Internet. 
Tanken är att företag och organisationer skall kunna ha ständig tillgång till dessa 
kurser för 1 euro per månad och användare. Det låga priset markerar att Internet-
kurserna inte ska utesluta vanliga kurser, som ju är trevliga att åka på. De ska 
istället fungera som ett komplement och ge alla tillgång till mer 
kompetensutveckling. Kurserna skall läsas när behov uppstår, t ex i konsten att 
skriva ett affärsbrev i engelska. Andra exempel är olika kurser i Office-paket, 
ledarskap, EU-kunskap, projektarbeten och informationssökning via Internet. 
 
Delfrågor 
 

1. Inom de närmaste sex månaderna kommer ett attraktivt utbildningspaket att 
skapas av ett nystartat företag. Om du fick vara med och bestämma, i vilken 
ordning skulle du rangordna följande kriterier för att få ett så optimalt 
utbildningspaket för er förvaltning som möjligt? 
 
 

Till ett lågt pris                     Just-in-time, dvs när behov uppstår 
 
Platsoberoende, dvs används var man vill 
 
Snabbt – en timmes lång kurs               Hög kvalité på kursinnehållet      
 
Brett utbud av kurser i paketet              Supportavtal 
 
Uppdatering av kursutbud                     Social kontakt 
       löpande                                                       

 

45 www.telecomcity.org 

  

                                                                                                                                                                     



 

Rangordna från 1 – 9, med en etta för den viktigaste och en nia för det minst 
viktiga kriteriet. 
 
Hur motiverar du ettan och nian? 
 
 

2. Skulle e-learning kunna vara ett komplement till er nuvarande utbildning på er 
förvaltning inom ett år?  
 

2.1  Varför, varför inte? 
 
Alternativ 
 
 Brist på datorer (om ni hade många datorer, vilka kurser skulle ni då vilja ha?) 
 Brist på resurser (tid, personal…) (samma parantesfråga som ovan) 
 Tror ej på metoden  

 
2.2  (Svar JA på fråga 2) Skulle ni kunna tänka er att avsätta tid av arbetstiden för 

era anställda till att läsa e-learningskurser 
 

2.3 Vilka enskilda kurser skulle ni kunna tänka er i utbildningspaketet på din 
förvaltning?  
 

3. Vilka kriterier kännetecknar bäst er nuvarande utbildning? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

BILAGA 3 – SAMMANSTÄLLNING INTERVJU    
 
Förvaltning: Socialförvaltningen 
Datum: 00-04-26 
Intervjuad person: Anna Elmgren 
 
1.  
 
1. Till ett lågt pris 
2. Brett utbud av kurser i paketet 
3. Just-in-time, dvs när behovet uppstår 
4. Hög kvalité på kursinnehållet 
5. Platsoberoende, dvs användas var man vill 
6. Uppdatering av kursutbud löpande 
7. Snabbt - ex. en timmes lång kurs 
8. Supportavtal 
9. Social kontakt 
 
Ettan - Begränsningen att gå kurser är pengar, de räcker inte till. 
Nian -  Kan inte få social kontakt via e-learning, såsom vid traditionella kurser. 
Åttan - Mer tekniksidan, självklart att det skall fungera. 
 
2 + 2.1 Ja, alla har i stort sett dator och uppkoppling. Alla har viss datorvana. 
Fast det beror på utbudet. 
 
2.2  Absolut, man får ta sig den tiden. Men det blir en fråga för ledningen. Det 
måste finnas en nytta i utbildningen för att ledningen ska godkänna ett sådant 
beslut. 
 
2.3   
• Främst datorutbildningar i Office-paketet på olika nivåer, det ligger i tiden. 
• Samtalsmetodik, utvecklingssamtal, på socialförvaltningen har de väldigt 

mycket kontakt med olika människor dagligen, därför är det viktigt att veta 
hur de ska lägga upp ett samtal. 

• Ledarskap, hur man är den goda chefen, ligger också i tiden 
• Kulturkurser, lära sig mer om Baltikum länderna, ett tätt samarbete med dess 

länder. 
• Sociallagar, till exempel arbetsrätt, detta för att vara uppdaterad med de nya 

lagarna som personalen kommer i kontakt med på förvaltningen. 
• Utredningsmetodik, hur man skriver rapporter. 
 

  



 

3. Kompetensutvecklingsplaner, detta gör varje förvaltning en gång per år. De 
försöker att följa planerna, men mål och medel går inte alltid ihop och då måste 
medel gå före. 
 
Den största delen av kompetensutvecklingen på Socialförvaltningen idag består 
av handledning för de anställda. Detta innebär att de får prata med psykologer 
och terapeuter om det de upplever när de är ute och träffar människor som 
behöver socialhjälp, detta för att orka arbeta vidare. Den andra lite större delen 
av kompetensutveckling är IT-utbildningar, detta prioriteras därför att det ligger 
i tiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Förvaltning: Omsorgsförvaltningen 
Datum: 00-04-27 
Intervjuad person: Lars-Åke Nordin 
 
1. 
 
1. Just-in-time 
2. Hög kvalité på kursinnehållet 
3. Platsoberoende 
4. Social kontakt 
5. Snabbt - ex. en timmes lång kurs 
6. Uppdatering av kursutbudet löpande 
7. Till ett lågt pris 
8. Supportavtal 
9. Brett utbud av kurser i paketet 
 
Ettan - Här och nu. Omedelbar tillfredsställelse 
Tvåan - Är ett måste för inköp 
Nian - Det är viktigt för det säljande företaget, men för förvaltningen spelar det 
ingen roll, så länge deras val av kurser finns med. 
 
2 + 2.1 Ja, därför att det blir lättare att utbilda personal med korta små kurser än 
traditionella lärarledda kurser. Det är svårt att hitta ersättare till de anställda som 
skall gå traditionella kurser som varar ett par dagar. 
 
Det är lättare att matcha behov och nivå för kompetensutveckling för varje 
anställd vid webbaserade kurser, än vid traditionella. På Omsorgsförvaltningen 
har de stor spridning på behoven av kompetensutveckling. De flesta på 
förvaltningen har tillgång till dator, på vissa arbetsplatser är de flera anställda 
per dator. De datorer som finns är alla uppkopplade mot Internet. 
 
2.2 Det går bra att avsätta arbetstid eftersom det är korta kurser som kan utföras 
när behovet uppstår. 
 
2.3  
• Windows och Office-paket på olika svårighetsnivåer. 
• Arbetsrätt/Arbetsmiljö 
• Sociallagar, avtalslag 
• Korta beskrivningar av länder 
• Databas i hälsa och sjukvård, mediciner 
• Uppdatering i hur forskningen är idag 
• Sekretessregler och allmän handling 

  



 

• Sammanträdesformalia för sekreterare 
• Samling av relevanta lagar för politiker 
• Upphandling, hur man gör en bra sådan 
 
 
3. Kan delas in i olika delar, den största delen är upphandling av längre 
utbildningar för vårdbiträden som saknar formell kompetens. 
 
Alla inom förvaltning har fått brandutbildning, ett två års kontrakt. 
 
Utbildning i etik, etikombud 
 
Utbildning i kvalitetssäkring, klagomålshantering från anhöriga och vårdtagare. 
 
Sjuksköterskor - datorisering av journaler, utbildning i Windows och 
säkerhetssystem. 
 
Hemtjänsten - utbildning på SMILE, hur personalen skall hantera trygghetslarm. 
 
Biståndshandläggare - utbildning på det administrativa systemet, lära sig om den 
obrutna vårdkedjan. Fem högskolepoäng i socialtjänstlagen. 
Arbetsledarkompetensutveckling tio poäng för arbetsledare. Arbetsledarna och 
löneassistenterna har även genomgått utbildning på Paletten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Förvaltning: Kultur- och Fritidsförvaltningen 
Datum: 00-04-28 
Intervjuad person: Anders Nordberg 
 
1. 

  
1. Uppdatering av kursutbud löpande. 
2. Hög kvalité på kursinnehållet 
3. Just-in-time, dvs när behov uppstår 
4. Platsoberoende 
5. Till ett lågt pris 
6. Brett utbud av kurser i paketet  
7. Support avtal 
8. Snabbt – ex en timmes lång kurs 
9. Social kontakt 
 
Ettan - Paketet ger möjlighet att alltid hålla sig med en aktuell uppdatering. 
Nian - Köper man ett dylikt paket bortser man från den sociala kontakten. 
Åttan - Känner inget behov av att utbudet måste vara kort – varierar utifrån 
inriktning och innehåll. 
 
Ja, lite tveksamt. Måste fundera på vilka områden. Ex data, bibliotekssystem 
 
2 + 2.1 Ja, kan avsätta. Ser det som ett komplement/alternativ till inlärning i 
böcker. 
 
2.3  
• Arbetsmiljölagen 
• Personal/Administration, Anställningsförhållanden 
• Avtal 
• FN:s Barnkonvention 
• Informationssökning via Internet 
• Office-paket, system, IT-utbildning efterfrågas 
 
3. Rent generella, som berör alla, går att samordna till exempel arbetsrätt, 
ekonomifrågor och lite IT.  
 
Specifika för de anställda. Verksamheten upphandlar utbildningarna själv. 50/50 
med pengarna från budgeten till generell och specifika utbildningar. 
 
 
 

  



 

 
Förvaltning: Tekniska förvaltningen 
Datum: 00-04-28 
Intervjuad person: Lars Larsson 
 
1. 
 
1. Just-in-time, dvs när behov uppstår 
2. Hög kvalité på kursinnehållet 
3. Snabbt – ex. en timmes lång kurs 
4. Platsoberoende, dvs används var man vill 
5. Till ett lågt pris 
6. Supportavtal 
7. Uppdatering av kursutbud löpande 
8. Social kontakt 
9. Brett utbud av kurser i paketet 
 
Ettan – Viktigt med ett komplement till andra kurser man gått. Kan gå igenom 
när behov uppstår och man har tid för det. 
Nian – Under förutsättning att man har med de mest använda programmen i 
paketet så är inte bredden så viktig. 
 
2 + 2.1 Ja. Många duktiga tekniker och administratörer på IT på förvaltningen. 
Behöver ej åka iväg flera dagar på kurs, kan kanske sitta hemma eller på jobbet. 
Kan fräscha upp minnet. Är det en bra möjlighet, så är det inga långa 
beslutsvägar hos oss. 
 
2.2 Ja. Att utvecklas i arbetet är en del av arbetet. Måste kunna verktygen. 
Naturlig del att kompetensutvecklas. Alla tekniker och administratörer har dator 
med uppkoppling. Chaufförer och anläggningsarbetare har tillgång till en dator 
med uppkoppling på sin arbetsplats, många på få datorer. Är troligen ändå inte 
lika intressant för dem. Ca 120 användare totalt. 
 
2.3 Excel, Word, PowerPoint, hemsidor, olika nivåer. 
Lära sig att hantera datorn, det vill säga installera program, lättare att hantera 
skrivaren et cetera. 
Hur man skriver protokoll, presentationsteknik, få ut något av mötet. 
 
3. Ingenjörer, tekniska kurser för att hålla sig á jour med vad som händer på den 
tekniska fronten, hålla sina kunskaper fräscha. IT-stöd – verksamhetsspecifika 
system, Word etc. Arbetsmiljöutbildning  
 
 

  



 

 
Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum: 00-05-02 
Intervjuad person: Klas-Åke Kindlund 
 
1. 
 
1. Brett utbud av kurser i paketet 
2. Just-in-time, dvs när behov uppstår 
3. Hög kvalité på kursinnehållet 
4. Supportavtal 
5. Uppdatering av kursutbud löpande 
6. Platsoberoende, dvs används var man vill 
7. Till ett lågt pris 
8. Social kontakt 
9. Snabbt - ex. En timmes lång kurs 
 
Ettan - Svårt att få tag i utbildning som passar dem. 
Nian - Ingen begränsning hur lång kursen skall vara. 
 
2 + 2.1Ja, några som söker mycket information, skaffar sig utbildning när man 
letar efter en speciell sak. 
 
2.2 Svårt att avsätta tid därför att deras förvaltning får väldigt mycket besök. 
Besöken rör ärenden så som miljötillstånd, livsmedelslokaler etc. En del av 
personalen har börjat att arbeta hemifrån, går inte att göra fullt ut idag därför att 
försäkringsfrågorna är ej lösta. Det går att utveckla hemarbetet och då är det okej 
att avsätta tid. 
 
2.3  
• Miljöbalken (nya lagar) 
• Plan- och bygglagen (varit igång i 13år), söka exempel från andra kommuner 

och länder. Internationella lagar rörande kommunal verksamhet. Hur är 
andra och internationella kommuner uppbyggda. 

• Utbildning i de system som finns på kommunen, Windows, Office-paketet, 
Groupwise (e-postprogram) och Devise (ekonomisystem). Hur de skall 
förvara sin e-post, akter i olika kataloger, vad finns för skyldigheter och 
rättigheter? Datormognaden kan alltid bli bättre.  

• Special utbildning till en anställd på förvaltningen - detta om det ska 
produceras till många kommuner. 

 
3. Oplanerad och uppdelad på två delar: 

  



 

 
Nyheter i lagstiftningen - tillämpningsregler  
 
Yrkesföreningar, årskongresser - se hur man gör i andra 
kommuner/myndigheter, utbildningsaktiviteter ex: byggnadsinspektörerna, 
VVS-inspektörerna, miljöinspektörerna, etc. Anordnas minst en gång om året 
varar i två och en halv dag. 
 
Därutöver är det självstudier - inläsning på rapporter, artiklar och tidskrifter. 
 
Support på IT-utbildningar internt (bygg och miljösidan) 
Kort utbildning i e-postsystemet (för kort) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Förvaltning: Utvecklingscentrum 
Datum: 00-05-02 
Intervjuad person: Christer Eriksson 
 
1. Kan inte svara på frågan därför han efterfrågar inget nytt kompetenssystem 
idag. Tror inte heller på metoden att företaget skall se vad kunden efterfrågar, 
det är kunden som skall söka upp företaget när behov uppstår. Ville inte svara på 
frågan för det skulle inte ge oss ett rättvist resultat, ville inte heller rangordna 
kriterierna. 
 
2 + 2.1 Ser det inte som ett alternativ, ser även IT som svaret på en icke ställd 
fråga. Har inget behov av det idag. Han tänker inte köpa in något han inte har 
behov av. Anställer hellre en fysisk person så att de anställda skall kunna få svar 
på sina frågor direkt.  
 
2.2 Är inte intresserad av utbildningspaketet och därmed kan tidsfrågan inte 
besvaras. 
 
Ser ingen nytta med utbildningar via Internet. 
 
3.Köper in datalärare - projekt, IT-pedagoger 
 
Utvecklingscentrum är självfinansierade och tillhör Barn- och 
Ungdomsförvaltningen, arbetar med kompetensutveckling med IT-pedagoger 
och IT-tekniker. Primärt är det Barn- och Ungdomsförvaltningens anställda som 
ska få utbildning, men de ger även utbildning till andra förvaltningar. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Förvaltning: IT-strateg för hela Karlskrona Kommun 
Datum:00-05-04 
Intervjuad person: Peter Larsson 
 
1. 
 
1. Just-in-time, dvs när behov uppstår 
2. Platsoberoende, dvs använda var man vill 
3. Brett utbud av kurser i paketet 
4. Snabbt – ex. en timmes lång kurs 
5. Uppdatering av kursutbud löpande 
6. Hög kvalité på kursinnehållet 
7. Till ett lågt pris 
8. Supportavtal 
9. Social kontakt 
 
Ettan – Enbart det som behövs när det behövs vilket skapar ett bättre inlärande. 
Träffsäker. Hög användnings-/verkningsgrad. 
Nian – Svårt. Fixas på annat vis. Utbildning/lärande skall skiljas från 
socialkontakt, ej prioritet. 
Åttan – Abonnemang med betalning efter utnyttjande. Bra! 
 
2 + 2.1 E-learning är en förutsättning för att hålla kompetent personal 
uppdaterad. E-learning möjliggör att gå på djupet. Speciellt för personal med 
specialiserade arbetsuppgifter, skall kunna gå in och lära på sitt område. Svaret 
på frågan blir, ja,  men det beror på vilka områden det gäller. 
 
2.2 Kan man bara lära personalen att avsätta tid kommer det att fungera. Det vill 
säga de måste lära sig att säga ifrån, nu har jag inte tid, jag utbildar mig. 
 
2.3  
• Kunskap om hur man når till exempel en konsult i EU-kunskap. Kunskap om 

tullhandel eller hur man skriver till ett franskt bolag. 
• Myndighetstexter – tung text, ingen som riktig utbildas på det, ingen som 

levererar en riktig utbildning. Underlaget finns, men pedagogiken finns inte. 
Inte många företag som kan producera sådana kurser snabbt, effektivt och 
billigt. 

• FAQ på var förvaltning 
• Kollegiala frågor på nätet 
 
3. För lite utbildningar, alldeles för generella och tar för lång tid. Vill ha allting 
på Internet, inga program på deras server. 

  



 

 
Förvaltning: Barn- och Ungdomsförvaltningen 
Datum: 00-05-09 
Intervjuad person: Anja Eklund 
 
1. 
 
1. Hög kvalité på kursinnehållet 
2. Snabbt – ex. En timmes lång kurs 
3. Uppdatering av kursutbud löpande 
4. Platsoberoende, dvs används var man vill 
5. Just-in-time, dvs när behov uppstår 
6. Till ett lågt pris 
7. Brett utbud av kurser i paketet, supportavtal, social kontakt 
 
Ettan – Hög kvalité är en förutsättning för alla utbildningar. 
De minst viktiga – Supporten kan förvaltningen lösa själv, inte viktigt med ett 
avtal, anser att de inte skall behöva betala för det. Brett utbud är inte viktigt, det 
riskerar att bli en stor mängd som man inte hittar pärlorna i. Social kontakt är 
ingen förutsättning för ett utbildningspaket, kan få social kontakt på annat sätt. 
 
2 + 2.1 Ja, tror att det vore bra för personalen (främst lärarna) och även eleverna. 
Om det gäller en kurs i ett datorprogram kan det nog bli problem. Där behövs en 
fysisk kontakt i inledningsskedet. Annorlunda är det med t ex en engelsk kurs. 
Där behövs inte någon grundkunskap för att komma igång. 
 
2.2 Ja, tror att det går att avsätta tid. Det kan vara mer effektivt med en timme 
här och där än till exempel en två dagars kurs. Fördelen blir att man har 
möjlighet att lära när man är receptiv. 
 
2.3 Främst är det kurser för pedagogisk personal som är intressant. Anja Eklund 
påpekar att det är viktigt att kurserna inte bara serverar kunskap utan de bör även 
generera ett intresse för sökande efter ytterligare kunskap.  
 
• Bildhantering – utformning av hemsidor  
• Färdigheter i webbsidor. 
• Ämnesfördjupning – t ex kurser i senaste resultaten i språkforskning eller en 

kurs i renässansen. Det sista nämnda kan även vara avsett för elever. 
• Matematiskt tänkande. Med dagens läroplan är det viktigt att lösa problem. 

Ibland är själva lösningen viktigare än svaret. 
• (Informationssökning) 
• Världsarvet för att öka kunskapen om Karlskrona. 

  



 

• Kommunens fyra hörnstenar – organisationskultur, för att öka samhörigheten 
inom kommunen. 

• Kan också vara intressant med kurser framtagna för andra organisationer än 
kommuner just för att vidga vyerna hos de anställda. 

 
3. På förvaltningen sker utbildning i de olika datorprogrammen de använder, 
kvalitetsfrågor samt även lagnyheter och tillämpningen av dessa. 
 
Utanför själva förvaltningen ligger Utvecklingscentrum som en fristående del 
inom Barn- och Ungdomsförvaltningen. De skapar kurser utifrån de behov som 
rektorsområden och förvaltningsledningen identifierar. 
 
Förvaltningen använder sig även av IT-pedagoger som sysslar med fortbildning 
främst på skolorna. Det kan t ex handla om hanteringen av digitalkamera eller 
informationssökning.   
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