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TTIILLLL  LLÄÄSSAARREENN 
 

Vi antar att varje människas intellekt har ett fågelhus med alla 

sorters fåglar. En del flockas i grupper åtskilda från resten, 

andra i mindre grupper, åter andra sitter ensamma och flyger 

när som helst vart som helst… 

Vi antar att fåglarna är olika slags kunskaper och att 

fågelhuset var tomt, när vi var barn. När en människa har fått 

en viss kunskap och håller den kvar i inhägnaden har hon lärt 

sig, eller upptäckt det som är essensen av kunskapen.  

Det är att veta. 

 

 

//Platon 



 E-learning – en utbildningsmetod och dess nytta 
 
 
 
 
 

3 

FFÖÖRROORRDD  
 
Författandet av dessa ord sker med stor glädje, entusiasm och en viss lättnad. 
Studien som Du kommer att ta del av har genomförts i tider av både medgång och 
motgång, i särskilt motsträviga situationer har det funnits personer vid vår sida 
som har kunnat leda in oss på rätt spår. Av det skälet vill vi nedan visa vår 
uppskattning och tacka dem alla. 
 
Stort tack till IT Training Manager hos AstraZeneca R&D i Lund, utbildningschef 
på Sigma Education, utbildningsansvarig för Skandia, processutvecklare inom 
organisations- och kompetensutveckling hos Sydkraft, utbildningsledare inom 
kompetens- och projektutveckling för Tarkett, utbildningsansvarig på TetraPak 
och utbildningsansvarig för kundtjänst inom Vodafone Sverige. 
 
Vi är väldigt tacksamma för all hjälp och stöd som vår handledare Peter Stevrin 
har bistått oss med. Han har varit en tillgång för oss med sin ämneskunskap och 
har svarat snabbt på e-post, ställt upp på möten och i dessa processer delgett oss 
idéer och konstruktiv kritik. Tack till Anders Nilsson, kursansvarig för 
magisterkursen, som genom intressanta föreläsningar har givit oss värdefull insikt 
angående uppsatsskrivandet. Vi vill även rikta ett stort tack till Magnus Persson, 
IT-samordnare på I.D.E Konsult i Ronneby AB, som i början av uppsatsen 
fungerade som bollplank i vår problemformulering. I samma anda vill vi tacka 
Lars Bourelius på Learning Lab för hans vägledning och intressanta idéer. Ett tack 
är även väl befogat till bibliotekarierna i Högskolebiblioteket Infocenter på BTH 
för deras hjälp med litteratur och teknisk assistans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ronneby den 28 maj 2004 
 
 
 
____________________ 
Martin Steen 

____________________ 
Karin Svensson 

____________________ 
Angelica Änghede 

 



 E-learning – en utbildningsmetod och dess nytta 
 
 
 
 
 

4 

SSAAMMMMAANNFFAATTTTNNIINNGG  
 
Titel: E-learning – en utbildningsmetod och dess nytta 
 
Författare: Martin Steen, Karin Svensson & Angelica Änghede 
 
Handledare: Peter Stevrin 
 
Nivå: Magisteruppsats inom företagsekonomi, D-nivå 10p 
 
Problem: Företag som investerar i e-learning har olika förväntningar 

på vad satsningen kommer att generera. Enligt litteratur 
och artiklar är det vanligt att företag ser 
kostnadsreduceringar som den främsta nyttan med e-
learning. Vi ställer oss därför frågan om företagen fått ut 
den förväntade nyttan av investeringar i e-learning och i 
vilken mån kostnadsreduceringar har varit avgörande vid 
investeringarna? 

 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om företag som 

investerat i e-learning fått ut deras förväntade nytta. Vi vill 
även undersöka vad anledningen är till att företagen 
investerar i e-learning samt om kostnadsreducering är det 
starkaste skälet till investeringen. 

 
Metod: Studien bygger på ett kvalitativt angreppssätt som grundar 

sig i en fallstudie av åtta företag. De sju primära 
undersökningsobjekten intervjuades vid personliga möten 
medan intervjun av det sekundära undersökningsobjektet 
genomfördes via telefon. Analysmetoden grundar sig i tre 
olika block som är uppbyggda för att ge läsaren en 
helhetsbild över kapitlet på ett strukturerat sätt. 

 
Slutsats: ”Blended learning” har visat sig vara den mest 

förekommande metoden för lärande i de undersökta 
företagen. Kombinationen av e-learning och traditionellt 
lärande bidrar till ökad effektivitet och bättre tillgänglighet 
samtidigt som det sker en fysisk interaktion mellan 
deltagare och lärare. Företagen hade inga förväntningar på 
att e-learning skulle reducera kostnader utan det handlade 
om att uppnå en högre grad av effektivitet och att 
tillgängliggöra utbildningen för en bredare målgrupp. 
Samtliga företag ansåg att deras förväntningar på e-
learning har uppfyllts och att utbildningsmetoden är ett 
välbehövligt komplement till det traditionella lärandet.  
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Problem: Companies that invest in e-learning have different 

expectations regarding the outcome of the investment. 
According to literature and articles it is common that 
companies see reduction of costs as the primary benefit 
with e-learning. Therefore we ask ourselves the question if 
companies have attained the expected benefit of the 
investment in e-learning and to what extent cost reduction 
have been a determining factor in the investments? 

 
Purpose: The purpose of the thesis is to examine if companies that 

invest in e-learning have attained the expected benefits. 
We also want to examine what the reason for investing in 
e-learning is and if cost reduction is the primary reason for 
investing. 

 
Method: The study is founded on a qualitative method that is based 

on a case study in eight companies. The seven primary 
objects of study were interviewed during personal 
meetings while the interview with the secondary object of 
study was conducted over the telephone. The method for 
analysis is based on three different portions that are 
formed to give the reader a better overview of the chapter 
in a structured manner. 

 
Conclusion: “Blended learning” have proven to be the most used 

method of learning in the researched companies. The 
combination of e-learning and traditional learning 
contributes to increased efficiency and better accessibility 
at the same time as a physical interaction between teacher 
and student takes place. The companies did not have any 
expectations that e-learning would reduce costs, they 
wanted to achieve a higher level of efficiency and make 
education accessible for a broader audience. All the 
companies considered that their expectations on e-learning 
have been fulfilled and that the method of education is a 
well needed complement to traditional learning. 
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IINNLLEEDDNNIINNGG  

 
 
 
 
 
 
 

KAPITLETS INNEHÅLL 
et första kapitlet behandlar studiens huvudsakliga problemområde. Den 
frågeställning som kapitlet mynnar ut i, har sin grund i uppsatsens 
bakgrund och problemdiskussion. Kapitlet kommer även att presentera 

studiens syfte samt de avgränsningar vi valt att göra. 
 

1.1 BAKGRUND 
HRM, som är en förkortning av Human Resource Management, innefattar 
administration av personal. HRM syftar på hantering av individer inom företag 
och ser personalen som en resurs i verksamheten. I systematiseringen av HRM 
finner French åtta processer som syftar till att uppfylla en organisations uppdrag 
och strategi. Bland dessa åtta processer finns träning och utveckling som en 
funktion.1 
 
Författaren Sloman definierar det intellektuella kapitalet på följande sätt:2 

 
”The sum of everything the people in the company know that gives a 
competitive advantage in the market”. 

 
Även författaren Rosenberg definierar hur den mänskliga faktorn stärker ett 
företags ställning på marknaden. 
 
                                                 
1 French W.L., Human Resources Management, Fifth Edition. (2003) Houghton Mifflin Company. 
s. 4 ff. 
2 Sloman M., The e-learning revolution: How technology is driving a new training paradigm. 
(2002) American Management Association s. 64  

D 
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“Once a company gains a knowledge-based competitive edge, it becomes 
ever easier for it to maintain its lead and ever harder for its competitors to 
catch up”.3 

 

1.1.1 Kompetensutveckling 
När kunskap förekommer i arbetslivet talas det om kompetens. Kompetensen 
utgör förmåga till samarbete, kommunikation, kreativt tänkande, reflektion, 
intresse för nytt lärande m.m. För att öka kompetensen inom ett företag är det 
vanligt att de anställda skickas på kurs.4 
 
Svensson & Åberg förklarar kompetens på följande sätt; 5 
 
 ”En individs förmåga att agera kunnigt, effektivt, medvetet, strategiskt och 

reflekterat i en viss situation.” 
 
För att kunna skapa kompetens inom ett företag måste det enligt Kline & 
Saunders, ske ett effektivt lärande. En mycket viktig utgångspunkt för ett företags 
utveckling är att se de anställda som resurser.6  
 
Docherty definierar kompetensutveckling på följande sätt;7 
 

”Kompetensutveckling är olika system av åtgärder som används för att höja 
en medarbetares, en grupps eller ett företags kompetens inom ett visst 
område. Kompetensutveckling kan åstadkommas genom att individen eller 
företaget bättre använder sig av befintliga resurser, utvecklar resurser 
genom t ex utbildning men också genom en rad andra åtgärder.”  
 

Denna definition baseras på att varje företag har olika behov av kompetens och 
kompetensutveckling. För att uppnå dessa behov behöver både företaget och 
individerna förändras och utvecklas.8 
 

1.1.2 Individuell kompetens och organisationskompetens 
Innan vidare förklaring ges angående kompetensutveckling görs en redogörelse 
för de båda områden av kompetens som Wolvén skiljer mellan, nämligen 
individuell och organisations- (eller företags-) kompetens. Hansson definierar 
organisationskompetensen på följande sätt;9 
 

                                                 
3 Quinn, Andersson och Finkelstein i Rosenberg M. J., E-learning strategies for delivering 
knowledge in the digital age. (2001) The McGraw-Hill Companies, Inc. s. 19  
4 Svensson L. & Åberg C. E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 70 ff. 
5 ibid. s. 84 
6 Kline P. & Saunders B., Tio steg mot en lärande organisation. (1995) Brain Books AB s. 122 
7 Docherty i Axelsson B. Kompetens för konkurrenskraft. (1996) SNS förlag, s. 20 f. 
8 Axelsson B. Kompetens för konkurrenskraft. (1996) SNS Förlag, s. 21 
9 Hansson i Wolwén L-E.,  Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. (2002) 
Studentlitteratur, Lund s. 144 f. 
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”Den ( = företagskompetensen) är ett resultat av företagets gemensamma 
lärande i umgänget med sin omvärld och genomförandet av sin uppgift. 
Detta lärande ’förkroppsligas’ i dess företagskultur och i medarbetarnas 
agerande. Företagets unika kompetens kan också beskrivas som dess 
samlade förmåga att förverkliga sin affärsidé d.v.s. företagets överlägsna 
kunnande eller förmåga.” 

 
Hansson menar också att;10 
 

 ”Huvudingredienserna är människornas kompetenser och företagets 
materiella och tekniska strukturer. Människan är den egentliga bäraren av 
företagets kompetens.”  

 
Axelsson är en annan författare som presenterar sin syn på företagskompetenser. 
Han menar att företagskompetenser är komplexa företeelser som består av 
kunskap som skapas på olika vägar. Vidare menar Axelsson att det går att skilja 
på fyra olika former som utgör organisationens kompetenser. Den fjärde och sista 
av dessa former handlar om individburen kunskap, vilken är den kunskap som 
individerna både tar med sig in i organisationen och den som de tar med sig ut när 
de lämnar verksamheten.11   
 
Den individuella kompetensen delar Axelsson in i fyra olika grupper;12 
 

• psykomotoriska faktorer, exempel fingerfärdighet och handlag 
• kognitiva faktorer, exempel förmåga att lösa problem och fatta beslut 
• personlighetsfaktorer, exempel självförtroende och självuppfattning 
• sociala faktorer, exempel samarbets-, ledarskaps- och 

kommunikationsförmåga 
 
För att ett företag eller en organisation ska kunna utvecklas är det, enligt Kline & 
Saunders, viktigt att det finns en vilja till att omarbeta olika system och strukturer 
i företaget. Under en tillväxtperiod måste företaget kunna överge gamla vanor och 
undersöka nya möjligheter. Om behoven förändras måste strukturerna också 
förändras.13  
 
För att lärande ska ske i en organisation eller i ett företag krävs en viss struktur 
men det är svårt att beskriva hur den ska organiseras och stödjas. Många företag 
är vana vid att ha tillgång till ett färdigutvecklat utbildningspaket med 
förutbestämda tider, pedagogik och arbetsformer. Arbetslärande är enligt 
Svensson & Åberg mer än en trend och för att arbetsplatsen ska bli en arena för 
livslångt lärande i praktiken krävs det flera faktorer, t.ex. praktisk förankring, 
kontinuitet, motivation, meningsskapande och socialt stöd. Denna tankegång har 
                                                 
10 Hansson i Wolwén L-E.,  Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. (2002) 
Studentlitteratur, Lund s. 145 
11 Wolwén L-E., Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. (2002) Studentlitteratur, Lund s. 
145 f. 
12 ibid. s. 147 
13 Kline P. & Saunders B., Tio steg mot en lärande organisation. (1995) Brain Books AB s. 17 f. 
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dock inte fått någon bredare spridning men insikten kommer säkerligen att bli 
bättre med åren. I och med det konstanta behovet av kompetens i företag och 
organisationer har arbetslärandet utvecklats.14    
 
Medarbetarnas kompetensutveckling blir en allt viktigare fråga i organisationer. 
Det visar sig att allt fler organisationer blir lärande organisationer. I dessa vinner 
företagsspecifika och interna program mark.  Den enskilde individen hindras dock 
inte av detta utan kan själv styra sin kompetensutveckling. Det är viktigt för 
individen att själv fundera över sin specifika karriärplanering och hur den nya 
kompetensen ska komma till användning och nytta. En utbildning kan gynna ens 
egen löneutveckling men även bidra till att förutsättningarna på arbetsmarknaden 
förbättras. Det visar sig dock att företag har brister i hanteringen av 
kompetensutveckling och att de inte kan ta till vara på kompetensen på bästa 
sätt.15     
 
Företagare vet att kompetensutveckling är vikigt och rent utav nödvändigt för att 
ett företag eller organisation ska överleva. Utbildningsinsatser kan genomföras på 
företagens och individens villkor, vilket skapar möjligheter att lösa problem som 
t.ex. avsätta tid för utbildning. Huvudorsaken till att företag inte satsar på 
kompetensutveckling är att denna kan vara tidskrävande.16  
 
En orsak till varför en utbildning inte fungerar för ett företag beror, enligt Kline & 
Saunders, framför allt på att utbildningens innehåll inte stämmer överens med 
företagets strategiska affärsbehov. En annan orsak till misslyckande kan vara att 
det inte finns någon utbildningsmodell som passar alla företag eller att det inte 
sker någon uppföljning av genomförd utbildning.17 
 
Det finns ett antal företag som har tagit fasta på att människor lär sig på olika sätt. 
Dessa företag har börjat erbjuda sina anställda flera leveransmetoder av 
utbildning, t.ex. klassrumsutbildning, virtuella klassrum, seminarier och e-
learning. Detta möjliggör för individen att välja undervisningsmetod utifrån 
personliga förutsättningar och nuvarande situation. Den interna kompetensen 
stärks betydligt när de anställda själva kan välja utbildning och sättet den utförs 
på. Denna inlärning är en grund till att ett företag ska kunna agera och överleva på 
en marknad där konkurrensen är hård. Det krävs att företaget har en bred 
kompetens men samtidigt en spetskompetens.18 
 

1.1.3 Historia 
Genom 1990-talets uppkomst och utvecklande av client-server-nätverk och 
Internetapplikationer, utlöstes en rad olika innovationer relaterade till IT. Dessa 
                                                 
14 Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 174 
15 Special: Utbildning – Karriärplan på rätt höjd. Affärsvärlden 2002-04-04 i Affärsdata 
http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 2004-04-13 
16 Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 174 f. 
17 Kline P. & Saunders B., Tio steg mot en lärande organisation. (1995) Brain Books AB s. 157 ff. 
18 Andersson P., Om vikten av utbildning. Computer Sweden 2003-10-08 i Affärsdata 
http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 2004-03-18 
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gav i sin tur upphov till en expansion inom e-learning och de verktyg som 
används i området. Den mest framstående delen var learning-management-system 
(LMS) som gav human-resource-managers möjligheter att strategiskt hantera både 
traditionell klassrumsledd undervisning och e-learning. Alla de verktyg som 
utvecklats inom IT har dramatiskt ökat värdet och potentiell nytta hos e-
learning.19 
 

Utveckling av e-learning 
 

 
Figur 1 

 
Figur 1 presenterar utvecklingen av e-learning sedan 1985 och framåt, i 
förhållande till marknadstillväxt. Vad som präglar och bestämmer kurvan i 
diagrammet är de IT-plattformar och IT-verktyg som tillkommit under 
tidsperioden och hur dessa har påverkat marknadens tillväxt. 
 
I takt med att IT utvecklas ges utrymme för fler aktörer på många marknader. För 
företag som utvecklat och sålt traditionell utbildning har utvecklingen inneburit 
möjligheter till utökade marknadsandelar. Detta blev tydligt när företag började 
använda e-learning som utbildningsmetod.  

                                                 
19 Barron T., Evolving Business in eLearning, (2002) Learning-On-Demand http://www.sric-
bi.com/LoD/summaries/EvolvBizModelsSum.pdf Läst 2004-05-20 
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1.2 PROBLEMFORMULERING 
För de flesta e-learningföretag, d.v.s. företag som tar fram plattformar för e-
learning och erbjuder utbildningar via Internet, var år 2002 ett år dessa företag 
gärna vill glömma. Precis som andra företag inom den teknologiska sektorn hade 
även leverantörer inom e-learning det svårt på grund av att deras kunder 
investerade mindre, säljarna var ineffektiva och den ogynnsamma ekonomiska 
situationen gjorde det svårt att uppfylla högt uppsatta mål. Den negativa 
nedgången år 2002 ledde till att många e-learningföretag upphörde med sin 
verksamhet. Detta har nu inneburit en ny era för e-learning. Denna era kan enligt 
Oakes, VD på företaget Click2learn, betecknas som en produktivitets-era som går 
att definiera genom ”time-to-market” d.v.s. ökad kundtillfredsställelse och 
förbättrade förutsättningar för ett företag att vara redo inför nya prövningar. 
Genom mer avancerad teknologi, som kan integrera varierande e-
learningskomponenter, finns nu möjligheten att kunna konkurrera inom den 
produktiva eran.20  
 
Före denna produktivitets-era fanns det enligt Jerpseth en stark press på e-
learningföretagen. År 2000 ansåg Jerpseth att det var en tidsfråga innan företag 
inom e-learning skulle drabbas av svårigheter. Om företagen inte skulle klara av 
att leverera det som de lovat skulle en efter en komma att försvinna från 
marknaden. Det finns tre viktiga skäl till varför e-learningföretag inte skulle 
komma att klara sig i framtiden; 21 
 

• ”Företagen levererar en uppsjö av olika slutna plattformar istället för att 
bygga allt på en öppen plattform.” 

• ”Pedagogiken som erbjuds håller bristfällig kvalitet.” 
• ”Leverantörerna lovar kunderna kompletta paket, inklusive administrativa 

system.” Enligt Jerpseth saknar många företag kompetens inom detta 
område. 

 
I en undersökning, gjord av utredningsföretaget Economist Intelligence Unit, 
framgår det att Sverige är världsledande inom e-learning. Här framgår det att 
satsningen på e-learning är mycket stor i Sverige och att landet är världsledande 
inom området.22 
 
Det har sagts att företag enbart investerar i e-learning för att följa trenden men 
enligt Tsakiris, VD på Gravity e-learning AB, är e-learning varken en modefluga 
eller en trend. Han anser att de traditionella metoderna inte längre räcker till för 
att tillgodose företag med rätt kunskap, vid rätt tid och till en rimlig kostnad. Å 
andra sidan anser inte Tsakiris att e-learning kan ersätta de traditionella 

                                                 
20 Oakes K., E-learning. Traning & Development (T+D), Jan 2003, Vol.57 Issue 1, p64, 3p. 
Academic Search Elite 2004-03-17 
21  Byttner K-J., E-utbildningar håller inte måttet.  2000-11-27 Computer Sweden i IDG 
http://nyheter.idg.se/display.pl?ID=001127-CS8 Läst 2004-03-03 
22 Isaksson P., Management: E-learning – Enkel och lättsmält kunskap på burk Affärsvärlden 
2004-02-18 i Affärsdata http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 2004-03-16 
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metoderna, utan e-learning ersätter momenten som inte är tillräckligt effektiva vid 
den traditionella kunskapshanteringen.23  
 
Skärskog, på företaget Net Competence, anser att många e-learningföretag har 
misslyckats för att de inte har kunnat förmedla nyttan och värdet med 
utbildningsmetoden. En annan orsak till misslyckandet är att de levererar en 
produkt som inte stämmer överens med vad kunderna behöver. E-
learningföretagen har därmed inte mätt nyttan hos kunderna som köpt 
utbildningssystem. Allt för ofta läggs det för stor vikt på tekniken istället för 
fokusering på individen. Om det inte sker någon utveckling inom detta område 
kommer det aldrig att ske någon förändring eller effektivisering inom e-
learningföretagen.24 
 
Harris på undersökningsföretaget Gartner anser att affärsnyttan är nyckelordet i e-
learningsammanhang. Enligt Harris går det att spara mellan 60 till 80 procent av 
de totala utbildningskostnaderna vid investeringar i e-learning. Harris anser att e-
learningföretag har satsat alldeles för brett och inte lyckats framställa de rätta 
pedagogiska lösningarna. Harris menar dock att det fortfarande finns ett behov 
kvar hos kunderna att investera i e-learning. Det självklara skälet till investeringar 
är kostnadsbesparingar.25 
  
Andra fördelar med e-learning är bl. a.; 
 
• att kurser kan anpassas efter företagets nuvarande behov och förutsättningar, 

d.v.s. ”just-in-time”26. 
• en global distribution av samma studiematerial till flera individer samtidigt27. 
 
I en artikel i Computer Sweden anser Hägglund att fördelen med e-learning är att 
ett företag kan förmedla en samlad bild av företagskulturen till alla anställda på ett 
effektivt sätt. Ett företag som är spritt över flera delar av världen måste skapa en 
gemensam bild för att kunna förmedla ett ömsesidigt budskap och i detta 
sammanhang anser Hägglund att e-learning är ett mycket effektivt redskap.28 
 
Från ovanstående artiklar kan vi utläsa att kostnadsbesparingar är en stark 
drivkraft till varför företag väljer att satsa på e-learning. Ericsson arbetar t. ex. 
med kostnadsbesparingar och har med hjälp av en tidigare uppbyggd infrastruktur 
lyckats spara 15-30 procent på e-learningutbildningar jämfört med traditionella 

                                                 
23 Tsakiris G., E-learning är ingen modefluga. Veckans affärer2001-12-17 i Affärsdata. 
http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 2004-03-04  
24 Special: Utbildning och kompetensutveckling - E-utbildningsbranschen sållar agnar från vetet. 
Personal & ledarskap 2002-08-22 i Affärsdata  http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 
2004-03-04 
25 ibid. 
26 Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 32 
27 ibid. s. 33 
28 E-learning ett suveränt medel för att sprida företagskulturen. Computer Sweden 2002-01-14 i 
Affärsdata http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 2004-04-06 
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utbildningar29. Hägglund anser också att e-learning är jämförelsevis 
kostnadseffektivt, speciellt för stora företag. Hägglund poängterar dock att e-
learningprojekt initialt sett är dyra30.  
 
Enligt Blom, tekniker, kreatör och VD på Precipio AB, finns det undersökningar 
som visar på att e-learning är ett sätt för företag att spara pengar.  Hon anser dock 
att utan motivation och rätt målgrupp för en kurs finns det inget mål och därför 
kan inte besparingar uppfyllas. Det måste finnas ett sammanhang och en nytta för 
att lyckas.31 
 
E-learning har framställts i böcker och artiklar som ett sätt för ett företag att skära 
ner på kostnader. Enligt vår uppfattning är det viktigt att kostnadsperspektivet inte 
blir det primära syftet för att investera i e-learning utan det måste finnas en 
koppling till att nyttan med investeringen blir uppfylld. Hur ser det ut i 
verkligheten? Ser företag enbart till kostnadsbesparningar eller hur ser den 
förväntade nyttan ut?  
 
Enligt Falk & Olve är IT-satsningar mer en investering än en kostnad och den 
förändrar företagets kostnadsstruktur och kapitalbindning. Investeringen syftar bl. 
a. till att reducera kostnaderna för det traditionella arbetet.32 
 
Dahlgren mfl. lyfter fram ett exempel som vi anser kan användas för att förstå en 
investering på ett enkelt sätt;33 
 

”Nyttan av en lastbil är stor om man behöver frakta ett piano, men 
begränsad om man ska åka på semester.”  

 
Falk & Olve uttrycker detta förhållande tydligt när det gäller att värdera någonting 
med utgångspunkt från sig själv, utan någon direkt hjälp från en marknad eller 
liknande. Utifrån vad nyttan förväntas bli, exempelvis minskade kostnader eller 
ökad kunskap, sker en värdering när någon definierar vad denne är beredd att 
betala för produkten/tjänsten/informationen.34 
 
Tidigare skaffade företag som skulle investera i e-learning information om en 
eventuell investering, såg det möjliga värdet och tog därefter en chans och 
genomförde investeringen. Idag vill företagen dock se resultat innan investeringen 
genomförs. Mätning av värde och avkastning på investeringar i e-learning har 
alltid varit viktiga men idag vill företagen vara säkra på att investeringen kommer 
                                                 
29 Special: Utbildning och kompetensutveckling - E-utbildningsbranschen sållar agnar från vetet. 
Personal & ledarskap 2002-08-22 i Affärsdata  http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 
2004-03-12 
30 E-learning suveränt medel för att sprida företagskulturen. Computer Sweden 2002-01-14 i 
Affärsdata http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 2004-03-18 
31 Blom K., Missuppfattningarna om e-learning. Computer Sweden 2002-08-26 i Affärsdata 
http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 2004-04-06 
32 Falk T. & Olve N-G., IT som strategisk resurs. (1996) Liber-Hermods, Malmö s. 77 ff. 
33 Dahlgren L. E., Lundgren G. & Stigberg L., Gör IT Lönsamt!. (1997) Ekerlids Förlag, 
Stockholm s. 26 
34 Falk T. & Olve N-G., IT som strategisk resurs. (1996) Liber-Hermods, Malmö s. 78 
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att löna sig. I och med detta har ROI (Return on Investment) kommit att bli ett allt 
viktigare begrepp för investerare. Företagen vill vara säkra på att den investerade 
utbildningen kommer att hjälpa de anställda till högre kompetens. ROI är ett 
traditionellt ekonomiskt mått, som är baserat på historisk data.35   
 
Enligt en artikel i Computer Sweden är PENG den kanske mest använda 
modellen, vilken fångar och värderar nyttan från IT-satsningar36. Enligt Svedin, 
projektledare vid Skanska Prefab, är PENG-modellen ett utmärkt hjälpmedel att få 
en insikt i nyttan av en investering samt att det är ett konkret underlag för ett 
investeringsbeslut37.  
 
Olve anser att metoderna som finns att använda för att förutspå eller att mäta 
uppnådd nytta av IT-satsningar går ut på samma sak: ”att spåra kedjan av orsak 
och verkan, från IT till bättre verksamhet och bättre affärer”. Han anser att det 
inte enbart är IT som gör det lönsamt utan det krävs att arbetssättet ändras. För att 
en IT-satsning ska skapa nytta är det viktigt att bädda för människor så att de tar 
till vara på de nya möjligheterna.38    
 
En initial iakttagelse är att det finns en risk att företag, som investerar i e-learning, 
fokuserar mer på kostnadsbesparningar än på själva innehållet. Företag är så 
benägna om att reducera sina utbildningskostnader att de missar att undersöka vad 
de egentligen behöver i utbildningssyfte. Detta kan resultera i att personalen inte 
får den kompetensutveckling som eftersträvas och som behövs i företaget. Detta 
kan innebära att den tänkta kostnadsbesparingen blir en kostnad istället för en 
besparing för företaget. Eftersom företag eventuellt inte får ut det förväntade och 
planerade resultatet med investeringen riskerar nyttan med e-learning  att utebli. 
Det finns därför även en risk att företags investeringar i e-learning har blivit en 
trend på marknaden. Denna modefluga kan ge liknande konsekvenser som 
investering för kostnadsbesparingar, d.v.s. att det primära syftet inte längre är att 
satsa på medarbetarnas kompetensutveckling.  
 

”Ofta är grunden till svårigheterna helt enkelt att vi inte kan förutse 
framtiden. Ingen kalkyl i världen kan göra något åt det.”39 

 
Eftersom det är besvärligt att mäta affärsnytta på förhand anser vi att det är svårt 
för företag att veta om en investering i e-learning kommer att motsvara deras 
förväntningar. Varje företag som investerar i e-learning har olika förväntningar på 
vad satsningen kommer att generera. En del förväntar sig lägre 
utbildningskostnader medan andra räknar med ökad kompetens i företaget. Vi 
anser dock att det kan vara svårt att mäta kompetens eftersom det är en 

                                                 
35 Penker M., Avkastning på lärande – finns det? Computer Sweden 2002-03-28 i Affärsdata 
http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 2004-03-25 
36 Skanska Prefabs ledning drev fram nyttoanalysen. Computer Sweden 2003-02-17 i Affärsdata 
http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 2004-04-15 
37 ibid. 
38 Olve N-G., Verksamheten viktigare än tekniknyttan. Computer Sweden 2003-01-27 i Affärsdata 
http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst den 2004-04-15 
39 Falk T. & Olve N-G., IT som strategisk resurs. (1996) Liber-Hermods, Malmö s. 77 
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immateriell tillgång i företaget. I detta fall menar vi att det är svårt att se om 
kompetensutvecklingen har ökat i företaget, i och med investeringen i e-learning. 
Vilka förhoppningarna än är, bör företagen ha i åtanke att nyttan eventuellt inte 
kommer att motsvara deras förväntningar.  
 
Vår frågeställning lyder; 
 
Har företagen fått ut den förväntade nyttan av investeringar i e-learning och i 
vilken mån har kostnadsreduceringar varit avgörande vid investeringarna? 
 
 

1.3 SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om företag, som investerat i e-learning, fått 
ut den förväntade nyttan. Vi vill även undersöka vad anledningen är till att 
företagen investerar i e-learning samt om kostnadsreducering är det starkaste 
skälet till investeringen. 
 
 

1.4 AVGRÄNSNING 
I uppsatsen är ett antal avgränsningar gjorda för att kunna fokusera på de mest 
väsentliga delarna inom e-learning. Vi har enbart undersökt e-learning i företag 
och har därmed valt bort högskolor, universitet och kommuner. De personliga 
intervjuerna som har genomförts hos de utvalda företagen är med personer som 
ansvarar för e-learning på avdelnings-, företags- eller koncernnivå. 
Intervjupersonernas arbetsplatser i respektive företag finns i södra delen av 
Sverige, vilket i studien inneburit Malmö, Lund, Karlskrona och Ronneby.  
 
Det bör även nämnas att intervjun med konsulten på företaget BTS gjordes för att 
öka kunskapen om hur ett företag som levererar e-learning ser på användandet av 
utbildningsmetoden. En annan avgränsning är att vi inte nämner 
intervjupersonerna vid namn utan benämner dem vid deras position. 
 

SAMMANFATTNING 
Medarbetarnas kompetensutveckling får en allt mer betydelsefull roll inom 
företagen och för att kunna konkurrera på marknaden krävs det att de anställda har 
en möjlighet att utvecklas kontinuerligt.  Efter 2002 års nedgång, vilken berodde 
på att företag investerade mindre, säljare var ineffektiva och leverantörerna inte 
såg till kundernas behov, är e-learning på väg uppåt igen. Frågan vi ställer oss är 
om företagen fått ut den förväntade nyttan av investeringar i e-learning och i 
vilken mån kostnadsreduceringar har varit avgörande vid investeringarna? 
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KAPITLETS INNEHÅLL 
detta kapitel kommer teorier i och kring ämnesområdet e-learning att 
presenteras. Dessa teorier har sin grund i vad som diskuterades i 
problemformuleringen och kommer senare att användas vid analys av vårt 

empiriska material. De teorier som presenteras beskriver kompetens, traditionellt 
lärande, e-learning och nyttovärdering.  
 

2.1 UTVECKLING INOM ORGANISATIONER 
Hur går organisationer tillväga för att utveckla sin kompetens? Varje organisation 
har sitt eget sätt som den väljer att tillämpa vilket gör att graden av skicklighet att 
hantera, underhålla och bygga upp kompetens skiljer sig från organisation till 
organisation. Vissa satsar hårt på Forsknings- och Utvecklingsavdelningar medan 
andra väljer att koncentrera sig på ”vardagslärandet” istället. Vilken strategi som 
är den bästa och mest effektiva varierar självklart beroende på organisationens 
storlek, typ av verksamhet, inriktning m.m.40  
 
Axelsson och Hansson anser att lärandet utgör en mycket viktig del av 
organisationernas kompetensutveckling och Hansson beskriver detta genom att; 41 
 

                                                 
40 Wolwén L-E., Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. (2002) Studentlitteratur, Lund s. 
146 
41 Hansson i Wolwén L-E., Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. (2002) 
Studentlitteratur, Lund s. 146 
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”Kärnan i allt företagsledande är att underlätta det lärande som måste ske 
under samspelet med företagets omvärld och att befästa detta lärande i 
företagets struktur och kultur.” 

 
Axelsson tydliggör samtidigt att det både finns ett individuellt och ett 
företagsmässigt lärande. Författaren menar att lärandet för individen kan ske på 
två olika sätt;42 
 

• Det ena alternativet utgörs av formell utbildning. Denna kan antingen 
anordnas internt inom företaget eller genom externa institutioner.  

• Det andra alternativet av lärande är det som inträffar i det praktiska 
yrkeslivet. Detta sker bland annat genom nya arbetsuppgifter, nya 
medarbetare och praktik.  

 
Själv menar Wolvén att vi ofta överskattar den formella utbildningen som många 
gånger sker i kontrollerade och tidsbegränsade former. Wolvén anser samtidigt att 
vi underskattar det vardagliga lärandet som till skillnad från utbildningen sker i 
mer informella former. Där har tiden inte en avgörande betydelse och 
förväntningar och visioner är ovissa. Han anser att det sistnämnda lärandet ger 
mer bestående kunskap men påpekar samtidigt att den formella utbildningen kan 
vara mer strategisk vid vissa tillfällen.43  

 
I en artikel i Dagens Nyheter skrivs det att färre människor utvecklas i jobbet, 
speciellt lågutbildade äldre kvinnor. För två år sedan försökte en grupp från 
näringslivet, facket och forskningen förbättra förutsättningarna för ökad 
kompetens inom företagen. Däremot har antalet anställda, som årligen får 
kompetensutbildning, sjunkit de senaste åren. Detta anses självklart som mycket 
negativt och för att Sverige ska kunna stärka sin högteknologiska position måste 
företagen ta vara på dess viktigaste resurs, vilken är medarbetarna. Det har visat 
sig att kompetensutveckling som är kopplad till företagets och marknadens 
utveckling leder till bättre lönsamhet på lång sikt och mer motiverade 
medarbetare. 44 
 

2.1.2 Kompetensmätning 
Enligt Moyer finns det tre typer av bedömningsskalor för att mäta och utvärdera 
en individ och dess kompetens; Likert scales, Behavioral Anchored Rating scales 
(BARS) och Threshold scales45. Delahay nämner även han tre metoder för att 
mäta kompetens; graphic rating scales, Likert scales och BARS46.  

                                                 
42 Wolwén L-E., Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. (2002) Studentlitteratur, Lund s. 
146 f. 
43 ibid. s. 147 
44 Bennet C. & Krantz M-A., ”Färre får utvecklas i jobbet”. Dagens Nyheter 2004-02-09 i 
Affärsdata  http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 2004-05-07 
45 Moyer R., Defining and Measuring Competencies. (2002) 
http://www.stratvision.net/Portal/uploads/comp.pdf Läst 2004-05-18 
46 Delahaye B. L., Human resource development – principles and practice. (2000) John Wiley & 
Sons Australia Ltd, s. 147 
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Ett graphic rating scales-formulär tar upp frågor specifikt för vilken kompetens 
som ska mätas. Den som fyller i formuläret markerar betyget denne tycker 
motsvarar den bedömdes kompetens. Den som bedömer svarar alltså på frågor 
genom att markera en förbestämd svarsvariabel. Graphic rating scales liknar enligt 
Delahay Likert scales, förutom att skalan måste ha ojämnt antal siffror och att det 
mittersta alternativet är neutralt.47 
 
Likert scales liknar som nämnt graphic rating scales till utformningen. Däremot 
kan en kommentar skrivas, utöver betygssättningen, efter varje 
bedömningspunkt48. Skalan är normalt sett en sifferskala med en väldigt kort 
kommentar till varje bedömningsalternativ. Likert scales är enkla att ta fram men 
den enkla designen gör dock att resultaten kan variera ganska kraftigt.49 
 
BARS har istället för allmänna betygspunkter väl definierade sådana. Det är 
tidskrävande, dyrt och komplext att designa och ta fram en BARS. Detta beror på 
att betygsvariablerna ska vara utförliga för varje enskild bedömningspunkt. Detta 
gör att BARS, enligt Delahay, inte är särskilt vanligt förekommande.50 
 
Threshold scales är ett bedömningssätt som enkelt uttryckt visar om den som 
bedöms fyller minimikraven för en specifik kompetens. En bedömningspunkt 
formuleras likt en enskild betygspunkt i BARS. Bedömningspunkten är noggrann 
utformad för att klargöra för den som bedömer vad minimikravet är.51 
 

2.2 LÄRANDE 
Enligt författaren Forslin är inlärning på det individuella planet en”process mellan 
information och kunskap”. Han skriver att lärandet sker ständigt och oavbrutet. 
Nya sinnesintryck samordnas med den befintliga erfarenhetsmassan.52  

 
”All erfarenhet leder till lärande, även om vi inte kan konkret ange vad vi 
lärt oss.”53   

 
Pedagogiken som krävs för att utveckla och lära en organisation ska, enligt 
Forslin;54 
 

• ”vara direkt arbetsrelaterad, 
                                                 
47 Delahaye B. L., Human resource development – principles and practice. (2000) John Wiley & 
Sons Australia Ltd,  s. 147 
48 ibid. s. 147 f. 
49 Moyer R., Defining and Measuring Competencies, (2002) 
http://www.stratvision.net/Portal/uploads/comp.pdf Läst 2004-05-18 
50 Delahaye B. L., Human resource development – principles and practice. (2000) John Wiley & 
Sons Australia Ltd, s. 147 
51 Moyer R., Defining and Measuring Competencies, (2002) 
http://www.stratvision.net/Portal/uploads/comp.pdf Läst 2004-05-18 
52 Forslin J. & Thulestedt B-M., Lärandeorganisation: Att utveckla kompetens tillsammans. (1993) 
Publica - C.E. Fritzes AB s. 35 
53 ibid. s. 35 
54 ibid. s. 38 
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• stimulera till självständighet och aktivitet, 
• utveckla samarbetsrelationer, 
• skapa en gemensam kunskaps- och erfarenhetsplattform,  
• vidga perspektiv och luckra upp invanda föreställningar,  
• leda till konkreta förändringar i takt med den nya kunskapen, 
• uppmuntra fortsatt lärande och förändring”. 

 
Författarna Svensson & Åberg nämner i sin bok att vidareutbildning blir allt 
viktigare för företagen och att kompetenskraven har ökat. De nämner att det finns: 
 
”…flera förändringar i samhällsutvecklingen som talar för ett ökat behov av 
kompetensutveckling: internationaliseringen och den ökande konkurrensen; 
kundernas ökande krav på kvalitet och leveranssäkerhet; en flexibel produktion; 
(integrerade och flödesstyrda) produktionssystem som förutsätter överblick och 
helhetssyn; nya organisationsformer och självstyrande arbetsgrupper; kraven på 
ständig förnyelse och utveckling; den snabba teknikutvecklingen – inte minst inom 
IT-området.”55 
 

2.3 TRADITIONELLT LÄRANDE 
I det traditionella lärandet skickar företaget de anställda på kurs för att personalen 
ska memorera kunskaper som en lärare framför till dem. Kunskapen som lärs ut 
ses som en produkt och examinationen är beviset på att deltagarna har lärt sig 
något under utbildningen. Det traditionella lärandet ses som naturligt samtidigt 
som lärandet ger trygghet, struktur och igenkännande.56    
 
Den traditionella lärandeprocessen går ut på följande;57  
 

• ytligt inriktat lärande 
• anpassningsinriktat lärande 
• memorering av fakta 
• yttre motivation 
• teoretiska fakta som grund 
• passiv studeranderoll 
• examination som kontroll 
• mycket stoff, ytlig kunskap 
• enskilt lärande 
• reflektion skild från handling 

 
Det som talar för traditionell utbildning är att de anställda kontinuerligt förflyttar 
sig från en plats till en annan och får på så sätt miljöombyte. Denna omväxling av 

                                                 
55 Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 15 
56 ibid. s. 73 
57 ibid. s. 72 
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miljöer kan bidra till att motivationen ökar hos de anställda, vilket på så sätt talar 
emot e-learning.58 

2.4 E-LEARNING 
Svensson & Åberg definierar e-learning enligt följande;59 

 
”ett samlingsbegrepp för webbaserat lärande som sker interaktivt.” 

 
Med interaktivitet menar författarna att användarna kan påverka den information 
som lagras och visas på en webbplats.  
 
I en artikel på Learnways hemsida används begreppet e-learning för allt som är 
interaktivt lärande; via Internet eller internät, CD-ROM, DVD, lärande i nätverk, 
virtuella klassrum m.m. Definitionen betyder också att lärandet kan ske antingen 
enskilt eller tillsammans med exempelvis en handledare men det sker fortfarande 
framför datorn.60 
 
Författarna Clark & Mayer definierar e-learning som instruktioner levererade av 
en dator med hjälp av CD-ROM, Internet eller Intranet med följande 
kännetecken;61 
 

• E-learning ska innefatta ett relevant innehåll för lärandets mål. 
• Utbildningsmetoden använder undervisningsmetoder som exempel och 

praktik för att underlätta inlärningen. 
• E-learning använder media moment i form av ord och bilder för att 

leverera innehållet och metoderna.  
• Utbildningsmetoden bygger ny kunskap och färdighet som är 

sammanfogad med det individuella lärandets mål eller förbättra 
organisationens prestation.   

 
Författarnas definition antyder att målet med e-learning ”…är att bygga 
arbetsrelaterade kunskaper och färdigheter som är överförbara och länkade till 
organisatorisk prestation eller hjälpa individer att uppnå personliga 
inlärningsmål.”62 
 
Det är svårt att hitta en bra och användbar definition av begreppet e-learning. Det 
finns vissa som menar att all interaktiv databaserad utbildning är e-learning 
medan andra menar att det elektroniska lärandet handlar om skräddarsydda och 
individanpassade utbildningar. Figur 2 visar hur förhållandet mellan begreppen 

                                                 
58 Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 39 
59 ibid. s. 21 
60 e-utbildning 2000-10-18 på http://www.learnways.se/Article/View.asp?item=75 Läst 2004-03-
04 
61 Clark R. C. & Mayer R. E., e-Learning and the Science of Instruction. (2003) John Wiley & 
Sons, Inc. s. 13 
62 ibid. s. 14  
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”distansutbildning”, ”datorstödd utbildning” och ”webbaserad utbildning” ter 
sig.63 
 

Kombinationer av e-learning 
 

 
 

Figur 2 
 
De numrerade fälten i figuren kan sammanfattas på följande sätt;64 
 
1.  Traditionell distansutbildning som inte tar hjälp av någon form av datorstöd, 

t.ex. de tidigaste formerna av korrespondensstudier. 
2. Utbildning som tar hjälp av datorstöd men inte bedrivs på distans, t.ex. 

utbildning som innefattar simulering eller programmering. 
3. Distansutbildning som tar hjälp av någon form av icke webbaserat datorstöd, 

t.ex. videokonferenser. 
4. Webbaserad utbildning som ett verktyg i distansutbildning. 
5. Webbaserad utbildning som ett verktyg för att öka flexibiliteten i utbildning 

som inte bedrivs på distans. 
 
E-learning är för tillfället i en mycket utvecklande och expansiv process. 
Begreppet e-learning består av en samling teknologier, produkter, tjänster och 
processer som också är i ett utvecklingsstadium på grund av den påskyndande 
konkurrensen.65  
 
Det kan under en e-learningkurs förekomma ett antal olika tekniker för att kunna 
kommunicera. Författarna Svensson & Åberg nämner följande tekniker;66 
 

• multimedia 
• videokonferens 
• e-post 

 
Enligt författarna ingår det CD-ROM med ljud, bild och animeringar i 
multimedia. Generellt sett anser de att teknik är en viktig del av e-learning och de 
ovannämnda punkterna kan nyttjas i e-learningkurser. 
 
                                                 
63 Larsson P., Vad är e-learning? http://www.his.se/ibv/flexibelutbildning/artiklar/webbaser/per/e-
learning.htm Läst 2004-03-03 
64 ibid. 
65 Morrison D., E-learning strategies: How to get implementation and delivery right first time. 
(2003) Wiley & Sons Ltd, England. s. 21 
66 Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 22 
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Eriksson mfl. anser att den stora fördelen med e-post är att användandet är mycket 
stort men även att det fungerar som ett komplement till de webbaserade 
plattformarna om tekniska problem skulle uppstå. De menar även att 
videokonferenser har både positiva och negativa sidor. De positiva aspekterna är 
att deltagarna kan kommunicera med varandra på ett effektivt sätt utan fysisk 
kontakt och att läraren blir en person för deltagarna och inte enbart ett namn. 
Nackdelen med videokonferens är däremot tidsfördröjningen som kan uppkomma 
vid överföring.67  
 
Rosenberg anser att CD-ROM inte skall klassas som e-learning. Att leverera 
instruktioner och information på CD-ROM fungerar alldeles utmärkt. Dock 
saknas möjligheten att digitalt kommunicera för att kunna distribuera och 
uppdatera information och instruktioner ögonblickligen. Därför menar författaren 
att CD-ROM fungerar som teknikbaserat lärande men inte som e-learning.68 
 
Svensson & Åberg delar in kurser i olika grupper för att klargöra vad det är som 
belyser de olika sammansättningarna;69 
 

• Synkroniska, d.v.s. att flera personer och användare deltar samtidigt i 
kursen och utbyter information med varandra. 

• Asynkroniska, d.v.s. flera deltagare som kommunicerar via IT när det 
passar dem vilket kallas för teambaserad kurs.  

• Studier i egen takt kan kännetecknas av att kursen är i form av cd-rom 
eller webbaserad utbildning.  

 
 
Enligt Rosenberg består e-learning av tre grundläggande kriterier;70  
 

• Det elektroniska lärandet är nätverksanslutet, vilket gör det möjligt att 
kunna uppdatera information konstant samt att distribuera instruktioner 
och information.  

• Det är levererat via en dator till den slutgiltiga användaren som använder 
Internets standardteknik. 

• Fokuserar på det bredaste lärandet, d.v.s. lärande som går utöver det 
traditionella paradigmet av träning för att kunna inkludera leveransen av 
information och verktyg som förbättrar utförandet eller prestationen.  

2.4.1 Interaktivitet 
Clarke förespråkar att ett lyckat lärande kommer genom en hög grad av 
interaktion mellan deltagarna och studiematerialet. Interaktion är med andra ord 

                                                 
67 Eriksson L.T., Hultén P. & Zettergren T., e-learning för flexibelt lärande. (2000) 1:a uppl. 
Centrum för Flexibelt Lärande, Söderhamn. s. 36 ff. 
68 Rosenberg M. J., e-Learning strategies for delivering knowledge in the digital age. (2001) The 
McGraw-Hill Companies, s. 28 
69 Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 22 
70 Rosenberg M. J., E-learning strategies for delivering knowledge in the digital age. (2001) The 
McGraw-Hill Companies, Inc. s. 28 f. 
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inte enbart att klicka på en ikon eller trycka på en tangent utan det är att 
sysselsätta tankar. Deltagarna måste bli motiverade, engagerade och entusiastiska 
av datorbaserat lärande. Enligt Clarke är interaktion följande;71 
 

• aktivt deltagande och engagemang 
• ”learning by doing” 
• ta beslut 
• välja mellan välmöjligheter 
• skapa individuell feedback 
• alternativa val 
• motivation 

 
Enligt Steed är interaktivitet nyckeln till lärande. Det är ingen tvekan om att 
människor lär sig mest effektivt vid interaktion med både instruktioner och lärare. 
Interaktivitet kan betraktas som en konversation mellan två personer.72 
 
”Interaktivitet beskriver engagemanget av den som lär sig i ämnesområdet genom 
interaktion med innehållet.”73 
 
Enligt Morrison stimulerar och motiverar interaktivt lärande deltagaren att bygga 
på sin kunskap och sina färdigheter. Deltagaren kan påverka sitt eget lärande på 
många olika sätt, vilka finns presenterade i figur 3, genom ett väl utformat 
interaktivt innehåll.74 
 
Fastställa sin kompetensnivå Lägga upp sitt eget schema 
Bläddra igenom innehållet Prioritera sina behov 
Arrangera ordningsföljden Skippa oväsentligheter 
Reglera utbildningsflödet Studera hela sammanhanget 
Ladda ner verktyg Styra simulationer 
Spara sina anteckningar Pröva sin förståelse 
Reflektera på feedback Återgå till sådant som är oklart 
Spara och spela in framsteg Samarbeta med personer i samma situation 
Konsultera med experter Skräddarsy sin arbetsmiljö 
           

Figur 3 

2.4.2 Fördelar med e-learning 
Följande punkter beskriver fördelar med e-learning och vad utbildningsmetoden 
kan bidra med. Dessa är uttalade av ett antal olika författare. 
 

• E-learning är ett kostnadseffektivt sätt att leverera instruktioner eller 
information. Det bidrar även till nedskärning av resekostnader och kortare 

                                                 
71 Clarke A., Designing Computer-Based Learning Materials. (2001) Gower, USA. s. 4 f. 
72 Steed C., Wed-based Traning. (1999) Gower, Hampshire. s. 65 
73Morrison D., E-learning strategies: How to get implementation and delivery right first time. 
(2003) Wiley & Sons Ltd., s. 381 
74ibid. s. 36 
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tid för att utbilda medarbetare. Utbildningsmetoden reducerar behovet av 
klassrummens infrastruktur.75 

• En kurs kan erbjudas ”just in time”, m.a.o. kan den anpassas till företagets 
aktuella ställning, behov och förutsättningar.76 Denna aspekt tar även 
Learnways upp genom att företaget nämner att det är en stor flexibilitet i 
tid och rum, d.v.s. att en person går en utbildning när denne behöver det 
och har tid77. 

• E-learning erbjuder en global distribution av samma studiematerial, vilket 
leder till lägre kostnader. I samma andetag kan det också nämnas att 
kursinnehållet kan återanvändas.78  

• Vid en väl utvecklad infrastruktur kan många delta samtidigt i utbildningar 
och kurser79. Learnways instämmer i denna fördel och tillägger att 
deltagarna även får tillgång till den bästa läraren80. 

• E-learning bidrar till en högre effektivitet i inhämtandet av kunskaper 
genom att de anställda kan genomgå en utbildning när som helst och var 
som helst. Tillgängligheten bidrar till att den anställde själv kan läsa när 
det passar denne.81  

• E-learning kan bidra till att ett obegränsat antal människor får information 
samtidigt. I ett företag där det sker snabba förändringar är denna aspekt en 
fördel.82  

• Individanpassningen är bättre tack vare att de anställda själva kan välja de 
kurser som passar den enskilde. Detta ökar även motivationen och 
stimulansen för den aktive.83  

• Det är lätt att uppdatera materialet i en kurs med hjälp av Internet84. Denna 
aspekt är, enligt Rosenberg, mycket effektiv för företag på föränderliga 
marknader som snabbt behöver göra uppdateringar85.  

 
De argument som lyfts fram i avseendet att ett företag ska använda e-learning är 
att det främst sparar tid och pengar för organisationen och individerna.  
Utbildningsmetoden överbrygger även distanser och är ett sätt att kvalitetssäkra 
organisationens kompetensutveckling.86 

                                                 
75 Rosenberg M. J., E-learning strategies for delivering knowledge in the digital age. (2001) The 
McGraw-Hill Companies, Inc. s.30 
76 Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 32 
77 e-utbildning 2000-10-18 http://www.learnways.se/Article/View.asp?item=75 Läst 2004-03-05 
78 Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s.33 
79 Rosenberg M. J., e-Learning strategies for delivering knowledge in the digital age. (2001) The 
McGraw-Hill Companies, Inc. s. 31   
80 e-utbildning 2000-10-18 http://www.learnways.se/Article/View.asp?item=75 Läst 2004-03-05 
81 Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 33 ff. 
82 Rosenberg M. J., e-Learning strategies for delivering knowledge in the digital age. (2001) The 
McGraw-Hill Companies, Inc. s. 30 
83 Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 36 
84 e-utbildning 2000-10-18 http://www.learnways.se/Article/View.asp?item=75 Läst 2004-03-05 
85 Rosenberg M. J., e-Learning strategies for delivering knowledge in the digital age. (2001) The 
McGraw-Hill Companies, Inc. s. 30   
86 Sällström A., Är e-learning en ny utbildningsform? (2001) 
http://www.online.ltu.se/publications/articles/Artikel1.pdf Centrum för distansöverbyggande 
lärande (CDL) Läst 2004-02-26 
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Erfarenheten som författaren Eriksson mfl. har är att e-learning kan bidra till;87 
 

• frihet för den studerande att välja när och var denne vill eller kan studera. 
• att studenten får en mer individuell studievägledning och återkoppling. 
• en högre måluppfyllelse. 

 
I föregående stycke poängteras att e-learning kan ge flexiblare 
utbildningsmöjligheter och bibehålla samt öka kontakten mellan deltagarna. Här 
anses att den interaktiva kommunikationen är en hörnsten i e-learning.88   
 
I en artikel skriven av Sällström framgår det att de nordiska länderna är främst i 
världen på att utnyttja e-learning för lärande89. En annan artikel från 
dataföreningen stödjer föregående artikel där Callin uttalar sig om att e-learning är 
på väg uppåt igen efter att ha misslyckats vid tidigare tillfällen. Callin säger även 
att;90 
 

”Många stora företag har tagit policybeslut på högsta nivå om att använda e-
learning där det är möjligt.”  

 
Anledningen till denna vändning anser Callin bland annat beror på den ökade 
hastigheten på Internet, att pedagogiken har blivit bättre samt att leverantörerna 
har lärt sig att paketera produkterna bättre.   
 
På Ericsson är besparingar det stora ordet för dagen och där ses e-learning som ett 
sätt att spara pengar. Företaget har räknat ut att det, i deras fall, kommer att handla 
om 15-30 procent. Anledningen till denna kostnadsbesparing beror på att företaget 
har en väl utbyggd och utvecklad teknisk infrastruktur sedan tidigare. Detta anser 
Jerpseth, globalt ansvarig för webbutbildning på Ericsson, beror på att Ericsson 
redan byggt ”…vägarna och broarna som behövs.”91  
 

”Många företag behöver tänka om. E-utbildning är inte bara en kurs på nätet, 
utan en kombination av åtgärder som gör utbildningen mer lättillgänglig.”92 

 
Isaksson nämner att Sverige är världsledande inom området e-learning, vilket 
framgår i en ny studie utförd av utredningsföretaget Economist Intelligence Unit. 
Från företaget Bizmedia visar det sig dock att USA och några europeiska länder 
har kommit längre. Han nämner också att flera stora företag och organisationer 
                                                 
87 Eriksson L.T., Hultén P. & Zettergren T., e-learning för flexibelt lärande. 2000 1:a uppl. 
Centrum för Flexibelt Lärande, Söderhamn. s. 25 
88 ibid. s. 25 
89 Sällström A., Är e-learning en ny utbildningsform? (2001) 
http://www.online.ltu.se/publications/articles/Artikel1.pdf Centrum för distansöverbyggande 
lärande (CDL) Läst 2004-02-26 
90 E-learning är på väg tillbaka. i Dataföreningen 
http://www.dfs.se/upload/images/DF_20021101.pdf Läst 2004-02-26 
91 Special: Utbildning och kompetensutveckling - E-utbildningsbranschen sållar agnar från vetet. 
Personal & ledarskap 2002-08-22 i Affärsdata  http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 
2004-03-12 
92 ibid. 
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sparar stora summor i och med att färre resor behövs göras och att tiden kan 
användas effektivare, IBM-koncernen är ett exempel på detta. De har använt sig 
av e-learning i hälften av sina internutbildningar, vilket sparade 350 miljoner 
dollar under år 2002.93   
 
Clark anser att det finns ett antal vanliga myter om e-learning, vilka presenteras 
nedan;94  
 
Myt: E-learning är mindre effektivt än traditionella metoder av lärande. 
Clark anser att e-learning är mer effektivt, vilket beror på ett större deltagande 
tack vare interaktiviteten. Denna leder i sin tur till en högre nivå av 
kunskapsmässigt engagemang.  
 
Myt: E-learning tar samma tid som traditionella metoder av lärande. 
Det finns ett antal orsaker till att inlärningsprocessen sker snabbt med hjälp av e-
learning. I och med tekniken, hastigheten och kvalitén på informationen och 
materialet kan individen lära sig på ett effektivare sätt. Lärandeprocessen sker i 
den takt som individen själv anser den klarar av.  
 
Myt: E-learning är omotiverande. 
Människor känner mer motivation när de själva får välja vad de vill lära sig eller 
läsa till skillnad mot ett externt lärande, d.v.s. att individen styrs av någon annan. 
Det är inte rättvisande att jämföra traditionellt lärande med e-learning p.g.a. att det 
är lättare att hoppa av en kurs på nätet än att gå ut från ett klassrum fullt av 
människor. Ur det traditionella lärandet ses konferenser som en faktor till 
motivation men det är inte alltid de mest motiverade som får delta på 
konferenserna. Detta leder till att en mer motiverad anställd inte får medverka 
p.g.a. att den förstnämnda deltar för att få ett miljöombyte. För att motivera 
individer till att använda sig av e-learning framhålls det att de lättare kan göra steg 
uppåt i karriären, genomföra ett effektivare arbete och tjäna mer pengar.   
 
Myt: E-learning är inte engagerande. 
I ett klassrum är det svårare att ta till sig vad läraren säger vilket beror på att 
informationen är riktad till en hel grupp. Bra interaktiv information, som endast 
riktas till en individ, kan däremot engagera denne på ett effektivt sätt.  
 
Enligt Blom, VD på Precipio AB, finns det undersökningar som visar att företag 
sparar pengar på e-learning. Blom anser dock att besparingen inte kan uppfyllas 
om det inte finns någon motivation eller att fel målgrupp använder 
utbildningsmetoden. Det måste finnas ett sammanhang och en nytta för att 
lyckas.95   

                                                 
93 Isaksson P., Management: E-learning – Enkel och lättsmält kunskap på burk Affärsvärlden 
2004-02-18 i Affärsdata http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 2004-03-16 
94 Clark D., Psychological myths in e-learning. Medical teacher, Vol 24, No. 6, Nov 2002 i 
Academic Search Elite Läst 2004-04-14 
95 Blom K., Missuppfattningarom e-learning. Computer Sweden 2002-08-26 i Affärsdata 
http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 2004-04-06 
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2.4.3 Råd vid införande av e-learning  
Vid införandet av e-learning finns det en rad olika aspekter att ta hänsyn till, t.ex. 
organisatorisk struktur, pedagogik och teknik. I följande stycke presenteras 10 råd 
som företag bör tänka på vid införandet av e-learning;96 
 

1. ”VARFÖR? Som med allt annat behöver satsningar på e-learning stöd 
från ledningen. Den bör gå ut till hela företaget och tala om att det görs en 
seriös satsning på e-learning och varför. 
2. STRUKTUR E-learning bör läggas in i medarbetarnas individuella 
utbildningsprogram, med personliga mål och tidplaner. 
3. NÄR? Formerna för när e-learning ska bedrivas behöver vara tydliga. Är 
det under arbetstid? Efter arbetstid? Korta eller långa pass? 
4. VAR? Bedrivs e-learning på arbetsplatsen eller hemma? Eller är det i ett 
speciellt isolerat utbildningsrum? 
5. UPPFÖLJNING De som går utbildningen behöver uppleva att resultaten 
noteras. 
6. MORÖTTER Hitta morötter som skapar engagemang och som 
kompenserar för upplevelsen runt lärarledd utbildning. 
7. GEMENSKAP Uppmuntra till kommunikation mellan dem som deltar i e-
learningprojekt och dem som går samma kurs. Ett skäl till misslyckanden är 
ofta att eleven känner sig ensam i utbildningssituationen. 
8. INTEGRATION Titta på möjligheterna att blanda med lärarledd 
utbildning, sk blended learning. 
9. SUPPORT Se till att det finns bra support, så att alla vet vart de [kan] 
vända sig vid problem. 
10. STATUS Ta det på allvar! E-learning är riktig utbildning. Många 
misslyckanden beror på att datorbaserade självstudiekurser betraktats som 
spel eller rekreation.”  

 
Om ett företag har dessa råd i åtanke kan detta leda till en genomtänkt och lyckad 
investering. 
 

2.4.4 Svårigheter och nackdelar med e-learning 
Följande punkter beskriver svårigheter och nackdelar med e-learning samt vad 
användandet av utbildningsmetoden kan leda till. Dessa är uttalade av ett antal 
olika författare. 

• Prisskillnaderna är stora på e-learningskurser, vilket beror på att det är 
svårt att jämföra en kurs med en annan och att sätta ett pris på innehållet.97 

• Kursernas innehåll och kvalitet varierar mycket mellan olika företag som 
utvecklar e-learningskurser, vilket medför att företag som vill köpa in en 
kurs eller ett system ställs inför ett svårt val.98 

                                                 
96 E-learning är på väg tillbaka. i Dataföreningen 
http://www.dfs.se/upload/images/DF_20021101.pdf Läst 2004-02-26 
97 Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 37 
98 ibid. s. 37 
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• För att få rätt kunskap och färdigheter för en specifik uppgift måste e-
learningskursen vara specifik i vad uppgiften verkligen innebär. Att ta 
fram en noggrann beskrivning av uppgiften är tidskrävande och kan vara 
problematiskt, särskilt när intervjuer ska genomföras för att resultatet ska 
bli så bra som möjligt i uppgiftsanalysen.99 

• När föregående punkt är definierad måste det vara genomförbart samt nå 
ut till dem som deltar i kursen, d.v.s. att e-learningen måste ta hänsyn till 
både tekniska och mänskliga faktorer för att få fram budskapet.100 

• Författarna Svensson & Åberg anser att det krävs stor självdisciplin och 
stark målmedvetenhet för att kunna slutföra en kurs. ”E-learning är inte 
lämplig för alla individer, eftersom resultatet i hög grad beror på 
deltagarnas förkunskaper, intresse och motivation.”101  

• En parallell till föregående punkt tar författarna Clark & Mayer upp. De 
menar att det har varit svårt att hålla kvar kursdeltagare och vidare 
intressera dessa för e-learning. Utbildningsmetoden kräver större 
individuell disciplin än vanlig utbildning. Utformning och motiverande 
faktorer är därför viktiga för fungerande e-learning.102 

 
Enligt Horton är många experter rädda att den som lär sig inte kan ta till sig 
viktiga sociala egenskaper när det inte finns någon kontakt ”face-to-face”. Om 
Internet är den enda plattformen för distribution av utbildningar är den mänskliga 
kontakten förlorad, studenter är isolerade och lärandet blir passivt.103 
 
Enligt Jerpseth finns det en stark press på e-learningföretag, d.v.s. företag som tar 
fram plattformarna för e-learning. År 2000 uttryckte Jerpseth att det är en 
tidsfråga innan e-learningföretagen drabbas av nederlag. Om inte företagen klarar 
av att leverera det de lovar kommer en efter en att försvinna från marknaden. Det 
finns tre viktiga skäl till varför inte e-learningföretagen kommer att klara sig i 
framtiden;104 
 

• ”Företagen levererar en uppsjö av olika slutna plattformar istället för att 
bygga allt på en öppen plattform. 

• Pedagogiken som erbjuds håller bristfällig kvalitet. 
• Leverantörerna lovar kunderna kompletta paket, inklusive administrativa 

system och enligt Jerpseth saknar många företag kompetens inom detta 
område.” 

 
I en artikel i Personal & Ledarskap från år 2002 anser Skärskog, från företaget 
Net Competence, att anledningen till varför många e-learningföretag har 
                                                 
99 Clark R. C. & Mayer R. E., e-Learning and the Science of Instruction. (2003) John Wiley & 
Sons, Inc. s. 24 f.  
100 ibid. s. 25 
101 Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 37 
102 Clark R. C. & Mayer R. E., e-Learning and the Science of Instruction. (2003) John Wiley & 
Sons, Inc. s. 26 
103 Horton W. K., Designing Web-Based Training. (2000) John Wiley & Sons, s. 36 
104  Byttner K-J., E-utbildningar håller inte måttet.  (2000-11-27) Computer Sweden i IDG 
http://nyheter.idg.se/display.pl?ID=001127-CS8 Läst 2004-03-03 
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misslyckats beror på att de inte har kunnat förmedla värdet och nyttan med det 
som levereras. En annan orsak är att e-learningföretagen inte har mätt nyttan hos 
de kunder som köpt utbildningssystem och levererar därmed en produkt som inte 
stämmer överens med vad verksamheten behöver. Det förekommer ofta att det 
läggs stor fokus på tekniken utan koncentration på individen och människan. Om 
denna fokusering fortsätter kommer det aldrig ske någon förändring eller 
effektivisering av verksamheter.105 
 
I sökandet efter att hitta anledningen till varför arbetsförlagda utbildningar inte 
har fått så stor genomslagskraft, anser Svensson & Åberg, bero på att det måste 
ske ett letande på lokalnivå. Utvecklingsarbetet har under åren styrts av 
utbildningsanordnarna men dessa har dåliga kunskaper om företaget och dess 
anställdas behov. Anordnarna har förlitat sig på enkätundersökningar om 
utbildningar och när kurserna sedan har kommit till företagens besittning har de 
tänkta deltagarna uteblivit. Med anledning av detta har det ofta dragits slutsatsen 
att företagen inte har någon beställarkompetens i och med att de inte använder det 
som levererats. Kontakten mellan anordnare och användare måste ske på ett 
effektivare sätt och samarbetssvårigheterna och den bristande förståelsen kräver 
en analys av problemet. Författarna urskiljer följande problematik;106  
 

• ”De flesta utbildningssatsningarna som genomförts på arbetsplatser har 
inte haft en ordentligt grundad efterfrågestyrning. 

• …kunskaperna om arbetslärande är för dåliga, vilket både gäller för 
anordnare och användare av utbildning.  

• …saknad av en genomtänkt syn på vad (individuellt och organisatoriskt) 
lärande är och hur det kan genomföras.” 

• Dåliga förberedelser på utbildningssatsningarna. Utbildningsanordnarna 
har saknat kunskap om de faktorer som gör utbildningar framgångsrika 
och har istället fokuserat på de tekniska lösningarna.  

• Vid vidareutveckling har det inte funnits utvärderingar och analyser av 
tidigare projekt p.g.a. att det inte tidigare funnits tillräckliga resurser.  

  
För att kunna sprida arbetslärande anser Svensson & Åberg att klyftan mellan 
utbildningsanordnare och användare måste bort eller åtminstone minskas. 
Avsaknaden av en tydlig efterfrågestyrning är ett avgörande problem för 
spridningen av arbetslärande. Den aktuella efterfrågan är ett resultat av en 
genomförd analys som visar de verkliga behoven. På så sätt har företagen som 
beställare ett ansvar för att utbildningen ska ge ett önskat resultat. En tydlig 
efterfrågestyrning ger utbildningsanordnarna ett bra instrument att utveckla nya 
kurser och hela utbildningar.107  
 

                                                 
105 Special: Utbildning och kompetensutveckling - E-utbildningsbranschen sållar agnar från vetet. 
Personal & ledarskap 2002-08-22 i Affärsdata  http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 
2004-03-04 
106 Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 171 ff. 
107 ibid. s. 176 f. 

TEORI



 E-learning – en utbildningsmetod och dess nytta 
 
 
 
 
 

33 

Ett företag som planerar en utbildning bör tänka igenom följande;108 
 

• ”Vilken kompetens kommer att krävas på företaget i framtiden. 
• Viken kompetens finns idag. 
• Hur övervinner man detta ”gap”.” 

 
Ovan förklarar Svensson & Åberg kortfattat vad ett företag bör tänka på vid en 
kompetensanalys av en utbildning. Sammanfattningsvis är deras budskap att det 
krävs en reflektion. 
 

2.4.5 “Blended learning” 
“There is an often-expressed fear that technology will replace teachers. I 
can say emphatically and unequivocally, IT WON’T. The information 
highway won’t replace or devalue any of the human educational talent 
needed for the challenges ahead… However, technology will be pivotal in 
the future role of teachers.” 109 

 
Idag finns det få teknikföretag som stödjer teorin att e-learning kan ersätta alla 
former av lärande. Mullich, frilansande journalist på Sherman Oaks, anser att 
mantrat inom lärande för närvarande är ”blended learning”, vilket enligt honom 
betyder att teknologin används i förening med klassrumsundervisning.110  

 
Karl, vice verkställande direktör på AchieveGlobal, anser att e-learning är mycket 
bra och effektivt i avseendet att hjälpa en arbetare att erhålla produktinformation. 
För att utveckla en relation gentemot en annan person krävs det kontakt face-to-
face, d.v.s. att lärandet måste ske i ett klassrum.111  
 
Trasler, verkställande direktör på Worldwide Learning i London, anser att 
”blended learning” är till för att den enskilde individen själv ska kunna välja det 
medium som passar personens inlärningsstil. Balansen mellan traditionella 
lektioner, självstudier och multimediaverktyg kan också bli varierad för att passa 
ändamålet och behovet för en speciell organisation. Detta i sin tur gör det möjligt 
att en kurs kan vara konfigurerad för att det ska passa inlärningsstilen för de 
individuella användarna.112      
 
Manning, som Trasler nämner i sin artikel, anser att skönheten med en blandning 
av lösningar är att den gör det möjligt för användarna att lära in och utvecklas i sin 
egen takt. Han anser att varje individ är annorlunda, d.v.s. att några är duktigare 
inom vissa områden och sämre inom andra. Vissa personer föredrar 

                                                 
108 Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 177 
109 Bill Gates i Morrison D. E-learning Strategies. (2003) John Wiley & Sons Ltd. s. 17 
110 Mullich J., A second act of E-learning. Workforce Management Feb. 2004 vol. 83 i Academic 
Search Elite. Läst 2004-04-29 s. 52 
111 ibid. s. 52 
112 Trasler J., Effective learning depends on the blend. Industrial and Commercial Traning vol. 34 
(2002) i Emerald Läst (2004-04-29) s. 191 ff. 
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klassrumsföreläsningar medan andra föredrar e-learning där individen själv kan 
schemalägga studierna för att det ska passa andra åtaganden som individen har.113  
 
Enligt Höij har förväntningarna på e-learning dämpats avsevärt. Han uttrycker sig 
enligt följande;114  
 

”Det fanns under en tid för mycket förväntningar på datorstödd utbildning, 
det är sant. Samtidigt var det fantastiskt bra att många ville pröva nya 
former och den attityd som fanns till att testa nytt.”  

 
Forssman-Thullberg anser att flera har kommit till insikten att datorstödd 
utbildning måste ses som ett komplement till den traditionella utbildningen och 
inte som en ersättningsmetod. Hon uttrycker sig enligt följande;115  
 

”Det måste vara en del av helheten, ett stöd och ett komplement.” 
 
Mullich anser att företag fortfarande försöker att finna den rätta balansen för att 
göra e-learning till en upplevelse och engagerande men inte överväldigande. 
Företagen är också hungriga på nya och bättre mätsystem för att kunna mäta e-
learning, exempelvis ökad tillfredsställelse. Många experter anser att företag ser e-
learning som en billig lösning utan att ta hänsyn till om lösningen är effektiv.116  
 
Morrison vill definiera ”blended learning” som en utbildning där allt från 
Internetbaserade till traditionella medier används vid inlärning. Enligt Morrison 
brukar ”blended learning” i praktiken innebära att traditionellt lärarledda lektioner 
samtidigt kombineras med e-learning. Det kan även ske i form av att den 
traditionella lektionen hålls avskilt från e-learning, d.v.s. att de inte inträffar 
samtidigt men där innehållet ingår i samma kurs. Författaren ställer sig frågan 
varför företag generellt sett accepterar traditionellt lärande som viktigt, istället för 
dyrt och inflexibelt som de tyckte för ett par år sedan. Detta kan enligt Morrison 
bero på företagens rädsla och/eller svårigheter med att implementera och införa e-
learning (figur 4). En annan anledning är att människor tror på ”blended learning” 
som en fungerande metod. Rädsla kan finnas hos företag som gick för fort fram 
när dot-com-eran var aktuell och som nu inte vet vilket nästa steg ska eller bör 
vara. Ett naturligt steg är då att gå tillbaka till det som en gång fungerat. Morrison 
spekulerar även i att ”blended learning” kan vara en tillfällig lösning tills dess att 
svårigheten med att implementera e-learning funnit en lösning. Idag har företag en 

                                                 
113 Trasler J., Effective learning depends on the blend. Industrial and Commercial Traning vol. 34 
(2002) i Emerald Läst (2004-04-29) s. 193 
114 Höij M., Myt att skolan är trögrörlig. Computer Sweden 2003-09-12 i Affärsdata 
http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 2004-05-17 
115Forssman-Thullberg S. i Höij M., Myt att skolan är trögrörlig. Computer Sweden 2003-09-12 i 
Affärsdata http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 2004-05-17 
116 Mullich J., A second act of E-learning. Workforce Management Feb. 2004 vol. 83 i Academic 
Search Elite. Läst 2004-04-29 s. 55 
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tro på att ”blended learning” fungerar. Enligt Morrison finns det dock inga direkta 
bevis på att detta skulle stämma eftersom e-learning är förhållandevis nytt.117  
 

Grad av skräddarsydd e-learning 
 

 
 

Figur 4 118 
 
Figur 4 beskriver graden av skräddarsydd e-learning i förhållande till svårigheten 
att implementera olika kurser. De åtta stegen i pyramiden är således uppradade 
efter dessa två variabler, med individanpassad utbildning högst upp och 
färdigproducerad statisk utbildning längst ner. 
 
E-learning och ”blended learning” behöver vara äkta, lösningsfokuserat, relevant 
och integrerat med den studerandes arbete. Ser utbildningen inte ut på det sättet 
blir den önskade effekten inte uppnådd och är således nära ett misslyckande.119 
 

2.4.6 ”Fresh learning” och ”JIT learning” 
E-learning ger företag möjligheter att utbilda och informera anställda i aktuella 
händelser som påverkar individer och företaget i stort. En del information kan 
ändras från dag till dag medan annan kan bestå under ett års tid. Det är, som 
Morrison beskriver, skillnad på utbildning i teknologi och kurser om 
projektstyrning i det avseendet. Nästa stora bit är att göra aktuellt innehåll 
tillgängligt precis när användaren behöver det, vilket Morrison beskriver som just-

                                                 
117 Morrison D. E-learning Strategies: How to implementation and delivery right first time. (2003) 
John Wiley & Sons Ltd, England s. 17 ff. 
118 ibid. s. 30 
119 ibid. s. 19 f. 
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Centraliserat

FÖRÄNDRING

in-time learning. Det är ingen större mening i att innehållet är färskt om det når 
användaren för sent. För att undvika detta krävs planering och framförhållning.120 
 

2.4.7 Push- och Pull-modellerna 
Morrison diskuterar lärande som antingen en push-modell som hör till traditionell 
utbildning eller en pull-modell som hänförs till e-learning. Push-modellen 
beskriver hur företaget väljer att distribuera träning eller utbildning till sina 
anställda på ett standardiserat sätt. E-learning kan hjälpa ett företag att ändra 
modellen från push till pull. Förutsatt att den anställde har verktygen för att ta till 
sig kunskap, är denne i pull-modellen ansvarig för sitt lärande och således sitt 
presterande. Att ta steget över från push till pull handlar däremot om mycket mer 
än införandet av e-learning, det kräver ett nytt tänkande inför lärande inom ett 
företag.121 
 

Från push till pull 
 

 
Figur 5 

 
Figur 5 visar hur lärande ser ut i push- respektive pull-modellen och vilka 
variabler som utlöser den förändring som äger rum i diagrammet. 
 

2.5 PRAKTISK NYTTA OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET 
Svensson & Åberg nämner att mindre företag ofta betonar ordet nytta när 
utbildning diskuteras. Det framgår att företagen inte har ”råd” att avsätta tid om 
inte aktiviteten ger ett läsbart mervärde. Därför krävs det att utbildningen är 
skräddarsydd för att kunskaperna ska kunna tillämpas och vara nyttiga för 
verksamheten.122 Svensson mfl. anser sig veta ”…att det inte räcker att skicka 
                                                 
120 Morrison D. E-learning Strategies: How to implementation and delivery right first time. (2003) 
John Wiley & Sons Ltd, England s. 31 ff. 
121 ibid s. 26 ff.  
122 Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 55 
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enskild anställda på kurs för att ändra arbetssätt eller verksamhet”123. Kunskapen 
som en individ har lärt sig på en kurs går oftast inte att tillämpa direkt i det egna 
arbetet p.g.a. att det saknas handledning och stöd i organisationen124.  
 
I den traditionella utbildningen skapar kunskapssynen ett hinder i avseendet att 
utveckla användbar kunskap. Processen ses som ett sätt att sprida information med 
allmän karaktär från experter till kursdeltagare. Det sker därför ingen planering 
om hur kunskapen ska kunna användas i praktiken. Utbildningen i detta exempel 
ska leda till att förändra individen som själv sedan, på arbetsplatsen, ska översätta 
detta till praktik och skapa sitt eget handlingsutrymme i verksamheten.125    
 

2.5.1 Affärsnytta 
Harris arbetar på undersökningsföretaget Gartner och hon anser att affärsnyttan är 
nyckelordet i e-learningsammanhang. Hon menar att det går att spara mellan 60 
och 80 procent av de totala utbildningskostnaderna. Enligt Harris har e-
learningföretagen satsat alldeles för brett och har därmed inte lyckats framställa 
de pedagogiska lösningarna. Däremot finns behovet, att investera i e-learning, 
fortfarande kvar hos kunderna och det främsta skälet är kostnadsbesparingar.126 
 
Enligt Tsakiris, VD på Gravity e-learning AB, är e-learning varken en modefluga 
eller en trend utan desto mer turbulent och föränderlig omvärlden blir, ställs 
pressen på hur organisationer ska hantera kunskapen. För att tillgodose 
organisationer med rätt kunskap, vid rätt tid och till en rimlig kostnad räcker de 
traditionella metoderna inte längre till. Å andra sidan anser han inte att e-learning 
kan ersätta de traditionella metoderna utan det handlar om att e-learning ersätter 
momenten som inte är tillräckligt effektiva vid den traditionella 
kunskapshanteringen.127  
 
Enligt Hägglund är e-learning ett mycket bra verktyg för att förmedla 
företagskultur. Ett företag som har sina anställda spridda över hela världen kan 
med hjälp av e-learning sprida företagets budskap. Om det hade skett med lokala 
lärare skulle budskapet aldrig bli lika klart. Medarbetarna ska vara ambassadörer 
för företaget och därför måste alla anställda vara införstådda i företagets kultur 
och vad den står för.128  
 

                                                 
123 Svensson mfl. (1990) i Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) 
Bilda Förlag s. 55 
124 Ellström P.E (1992) i Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) 
Bilda Förlag s. 55 
125 Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 56 
126 Special: Utbildning och kompetensutveckling - E-utbildningsbranschen sållar agnar från vetet. 
Personal & ledarskap 2002-08-22 i Affärsdata  http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 
2004-03-12 
127 Tsakiris G., E-learning är ingen modefluga. Veckans affärer 2001-12-17 i Affärsdata. 
http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 2004-03-04  
128 E-learning suveränt medel för att sprida företagskulturen. Computer Sweden 2002-01-14 i 
Affärsdata http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 2004-04-06 

TEORI



 E-learning – en utbildningsmetod och dess nytta 
 
 
 
 
 

38 

2.5.2 Värdering av investering 
En förutsättning för att en investering ska lyckas är, enligt Falk & Olve, att den 
sker på en långsiktig grund enligt företagsekonomer. Många IT-satsningar kan ses 
som experimentella och riskfyllda framtidssatsningar, vilka företag ändå måste 
göra. Falk & Olve ställer sig frågan; har informationen något värde? Svaret på 
frågan är, enligt författarna, att informationen har ett självklart värde. Vid 
värdering av IT-satsningar bör hänsyn tas till systemarbete, utbildning och den tid 
anställda lägger ned på att lära sig nya rutiner. En IT-investering har för avsikt att 
antingen minska kostnaderna för traditionellt arbete eller möjliggöra nya tjänster 
och produktionssätt.  I båda fallen sker det ett ökat förädlingsvärde samt att det är 
ett strategiskt beslut, d.v.s. det förändrar företagets verksamhetsvillkor.129  
 
Palumbo, chef för praktiskt lärande hos Sapient Corporation, finner att det inte 
finns någon tillstymmelse till att individer spenderar flera hundra tusentals dollar 
på e-learning som det gjordes för några år sedan. Det som återstår idag är fräscha 
och klara lösningar som behandlar tydliga problem.130     
 

2.5.3 Värde eller nytta 
För att särskilja begreppen värde och nytta skriver Willcocks ”…fördelar är vad 
någon betalar för; värde är vad någon tar risker för.” För att definiera nytta med 
en IT-satsning används fördelsuttalande/nyttopåståenden. Dessa framhäver vad 
som monetärt händer när en IT-funktion fungerar och presterar maximalt. Så fort 
vi gör någonting menar Willkocks att vi tar en risk. Efter att ha framhävt nytta 
eller fördelar på detta vis måste verkliga aktiviteter och risker appliceras och 
uppmärksammas in i en värdering. Detta innebär att se händelser ur ett 
riskperspektiv och att ställa sig frågan vad sannolikheten är att fördelen eller 
nyttan slår in fullt ut? Svaret kommer att variera beroende på en rad olika faktorer 
såsom motivation, attityd, engagemang, planering, träning m fl.  
 
Ovanstående indikerar att värde genereras endast genom att ta risker och inte 
direkt relaterat till betalning eller monetär grund. För att en organisation skall 
kunna utnyttja fördelar, nytta och få värde av ett nytt IT-system krävs att 
personalen kan ta till sig det, med allt vad det innebär. Ett gammalt system ersätts 
t.ex. av ett IT-system vilket har många fördelar, särskilt i förhållande till det 
gamla systemet. De rutiner och de vanor som de anställda har i det gamla 
systemet kan komma att vara meningslösa vid användning av det nya systemet. I 
ett sådant fall går organisationen miste om värde som på nytt måste byggas upp. 
Återigen påpekar Willcocks att värde växer fram när individer utför någonting.131 

 
Enligt Parker och Bensson i Willcocks kan värde förklaras på två sätt. Antingen 
genom att värde genereras ur specifika delar av en IT-åtgärd eller genom att värde 

                                                 
129 Falk T., & Olve N-G., IT som strategisk resurs. (1996) Liber-Hermodes, Malmö s. 77 
130 Mullich J., A second act of E-learning. Workforce Management Feb. 2004 vol. 83 i Academic 
Search Elite. Läst 2004-04-29 s. 54 
131 Willcocks L., Information Management- The evaluation of information systems investment. 
(1994) Chapman & Hall, London s. 175 f. 
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skapas i ett större perspektiv, d.v.s. som en total effekt av en IT-åtgärd på 
organisationsnivå. För att nå positiva effekter måste negativa steg genomgås inom 
organisationen. Ett nytt IT-system kräver utbildning, vilket tar tid och kostar 
pengar. Detta är ett exempel på en negativ komponent som ändå måste 
genomföras för att nå positiva effekter. 
 

2.5.4 Ekonomisk värdering av IT-nytta 
PENG-modellen används för att beskriva nyttoeffekter vid bl. a. IT-investeringar 
och värdering av dessa i kronor132.  
 
Enligt Dahlgren är syftet med PENG-modellen att besvara bl. a. följande 
frågor;133 
 

• ”Hur stor är nyttan? 
• Kan nyttan ökas? 
• Hur kan vi säkerställa nyttan? 
• Hur stor är kostnaden för nyttan?” 

 
En nyttovärdering med PENG-modellen sker genom tio steg;134 
 

1. Syftet med nyttovärderingen bestäms. 
2. Insikt hos delaktiga i nyttovärderingen skapas. 
3. Området (processer/system) för nyttovärderingen bestäms. 
4. Processerna/systemen definieras och bestäms. 
5. Nyttoeffekter identifieras. 
6. Sambanden med nyttoeffekterna klargörs i en målstruktur. 
7. Nyttoeffekterna värderas (bruttonyttan). 
8. Säkerheten i värderingen bedöms. 
9. Värdering av IT-kostnaden definieras. 
10. Nettonyttan beräknas. 

 
Efter genomförd nyttovärdering har organisationen möjlighet att använda 
resultatet inom tre områden, nämligen prioritering, prissättning och 
redovisning135.  
 
För att förutspå eller att mäta uppnådd nytta av IT-satsningar finns det, enligt 
Olve, metoder som går ut på samma sak; ”…att spåra kedjan av orsak och 
verkan, från IT till bättre verksamhet och bättre affärer”. Det är inte enbart IT 
som gör det lönsamt utan det krävs att arbetssättet ändras. För att en IT-satsning 

                                                 
132 Dahlgren L. E., Lundgren G. & Stigberg L., Gör IT Lönsamt!. (1997) Ekerlids Förlag s. 27 
133 Dahlgren L. E., Nyttomodellen finns redan. Computer Sweden 2003-01-27 i Affärsdata 
http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 2004-04-15 
134 Dahlgren L. E., Lundgren G. & Stigberg L., Gör IT Lönsamt!. (1997) Ekerlids Förlag s. 31 
135 ibid. s. 42 
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ska skapa nytta är det, enligt Olve, viktigt att göra det lätt för människor att kunna 
ta till vara på de nya möjligheterna.136  
   
ROI är ett ekonomiskt mått som har kommit att bli ett allt viktigare begrepp för 
investerare. Måttet baseras på historisk data och används för att kunna räkna på 
vad en investering kommer leda till i ekonomisk synvinkel.137   
 
ROI-kalkyler kan enligt Penker, VD på Open Training AB, utformas vid två olika 
tillfällen. En kalkyl utförs före en investering och den andra genomförs efter en 
satsning. Skälet till att göra en efterkalkyl är att de ofta är mer korrekta och kan 
användas som underlag för framtida investeringar.138  
 
Enligt Dahlgren, civilekonom och medförfattare till PENG-böckerna, är PENG 
strukturerat sunt förnuft. Modellen är ett ”…praktiskt sätt att definiera, 
strukturera och värdera nyttoeffekter”. Exempelvis kan det ”…handla om en 
möjlig framtida nytta av en planerad investering eller redan uppnådd nytta av en 
genomförd”.139 
 
När ett företag nyttovärderar är det viktigaste resultatet nyttan. Resultatet ger 
verksamheten och IT-kunniga på företaget möjligheten att utveckla verksamheten 
och huvudinriktningen är att ”prata” verksamhetsförbättringar och inte ”prata” 
IT.140  
 

SAMMANFATTNING 
Vidareutbildning av personal och ökade kompetenskrav blir allt viktigare för att 
företag ska kunna konkurrera på en marknad. Vilket tillvägagångssätt företaget 
väljer för att utveckla sin kompetens är dock mycket individuellt och varje 
organisation har sin egen metod.  Det finns tre olika bedömningsskalor för att 
mäta en individs kompetensnivå; Likert scales, BARS och Treshold scales.  
 
Lärandet sker ständigt och oavbrutet och kan antingen ske genom traditionell 
undervisning, e-learning eller blended learning. Vid det traditionella lärandet 
skickar företagen de anställda på kurs där de ska memorera kunskap som framförs 
av en lärare. Till skillnad från e-learning representerar det traditionella lärandet 
trygghet, struktur och igenkännande. E-learning har många olika definitioner och 
vilken som är den mest korrekta är det ingen som vet. Interaktivitet har en 
betydelsefull roll inom e-learning och är ett utmärkt sätt att motivera och engagera 
deltagarna. Det elektroniska lärandet är även ett kostnadseffektivt sätt att leverera 
instruktioner och information. E-learning är också gynnsamt eftersom deltagarna 
                                                 
136 Olve N-G., Verksamheten viktigare än tekniknyttan. Computer Sweden 2003-01-27 i Affärsdata 
http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 2004-04-15 
137e-utbildning 2000-10-18 http://www.learnativity.com/roi-learning.html Läst 2004-03-25 
138 Penker M., Avkastning på lärande – finns det? Computer Sweden 2002-03-28 
http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 2004-03-25 
139 Dahlberg L. E., Nyttomodellen finns redan. Computer Sweden 2003-01-27 i Affärsdata 
http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 2004-04-15 
140 ibid. 
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kan genomföra utbildningar när de själva känner att de har tid. Andra fördelar 
med utbildningsmetoden är att informationen kan nå en bredare målgrupp och att 
materialet kan uppdateras på ett snabbt och enkelt sätt. E-learning innebär dock 
inte bara fördelar utan utbildningsmetoden medför även vissa nackdelar. De 
svårigheter som kan uppstå är bl.a. att olika kursers innehåll och kvalitet kan 
variera kraftigt samtidigt som det krävs mycket god självdisciplin av 
kursdeltagare att genomföra en utbildning. Initialt sett är det även mycket dyrt att 
implementera e-learning och det är svårt att jämföra priserna. Ett alternativ till 
lärande är att kombinera den traditionella undervisningen med e-learning, vilket 
kallas för blended learning. Denna mix gör det möjligt för deltagarna att utvecklas 
i sin egen takt och de kan själva välja vilken utbildningsmetod som passar denne 
bäst.  
 
Det främsta skälet till varför företag väljer att investera i e-learning är för att 
genomföra kostnadsbesparningar. Med hjälp av e-learning kan företagen spara 
upp till 60 till 80 procent av de totala utbildningskostnaderna och behovet till att 
investera i e-learing finns fortfarande kvar. Förutsättningen för att en investering 
ska lyckas är dock att den sker på en långsiktig grund. En IT-satsning syftar till att 
antingen reducera kostnader för traditionellt arbete eller att möjliggöra nya 
tjänster eller produktionssätt. För att beskriva nyttoeffekter vid IT-investeringar 
används PENG-modellen som metod. Efter att ha genomfört en nyttovärdering 
kan resultatet användas i områdena; prioritering, prissättning och redovisning. 
ROI är ett annat mått som används för att räkna på vad en investering kommer att 
leda till rent ekonomiskt. ROI-kalkyler kan antingen genomföras före eller efter 
en investering. Anledningen till att göra en efterkalkyl är att resultatet blir mer 
korrekt och att det kan användas som underlag vid investeringar i framtiden.    
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33  
MMEETTOODD  

 
 
 
 
 
 
 

KAPITLETS INNEHÅLL 
trukturen i kapitel 3 är till för att ge läsaren en tydlig bild över hur vi  
genomfört studien. I avsnittet presenteras uppsatsens angreppssätt, 
tillvägagångssätt och analysmetod. De två sista avsnitten i kapitlet tar upp 

validitet, reliabilitet och källkritik. 
 

3.1 KVALITATIVT ANGREPPSSÄTT 
Ett kvalitativt angreppssätt syftar till att förstå innebörden av en viss företeelse 
eller upplevelse. Forskningen strävar efter att förstå hur alla delar fungerar 
gemensamt för att bilda en helhet. Utgångspunkten i kvalitativ forskning är att det 
finns många verkligheter, att världen inte är objektivt utformad utan snarare är en 
funktion av interaktion med andra människor.141  
 
Kvalitativa undersökningar syftar till att generera resultat och slutsatser genom 
kvalitativ analys av data. Undersökningarna kännetecknas av att människors 
upplevda tillvaro och omgivning studeras.142   
 
I uppsatsen används ett kvalitativt angreppssätt där undersökningen utgår från 
flera fallstudier. Fallstudier är lämpliga för ändamålet eftersom endast ett fåtal fall 
studeras samt att angreppssättet både är detaljerat och flerdimensionerat. Ett fall 
kan enligt Lundahl & Skärvad definieras på flertalet sätt; som en individ, en 
grupp, en händelse, ett förlopp, ett geografiskt område eller ett 

                                                 
141 Sharan B M., Fallstudien som forskningsmetod. (1994) Studentlitteratur Lund, s. 30 f. 
142 Lundahl U. & Skärvad P-H., Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. (1999) 3:e 
uppl. Studentlitteratur Lund, s. 101 
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utbildningsprogram för att nämna några exempel. Enligt forskare är fallstudier det 
bästa sättet att förstå komplexiteten i en organisation.143 
 
Enligt Patel & Davidson utgår fallstudier från ett helhetsperspektiv där 
undersökarna strävar efter att erhålla en så stor mängd information som möjligt. 
Metoden är användbar när förändringar och processer studeras i ett företag.144   
 
En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse som exempelvis en 
händelse, ett skeende, en person eller en grupp. Alla metoder för att samla in 
information kan användas i en fallundersökning. Sharan anser att kvalitativa 
fallstudier kan definieras som ”…en intensiv, helhetsinriktad beskrivning och 
analys av en enda enhet eller företeelse”.145 
 

3.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

3.2.1 Val av studieobjekt 
Studien bygger på en undersökning av sju olika företag i södra Sverige som i 
någon utsträckning använder e-learning för internutbildning. Dessa företag ses 
som de primära studieobjekten i uppsatsen. För att få idéer och inspiration till 
utformning av intervjufrågor och få en bättre inblick i ämnesområdet e-learning, 
gjordes valet att även kontakta den konsult på BTS som är ansvarig över 
webbproduktplattformar på e-learningföretaget. För att vidare hitta respondenter 
till undersökningen utfördes sökningar på bl.a. BTS och Celemi’s webbsidor för 
att ta del av deras kundregister. Både BTS och Celemi utvecklar och säljer 
Internet- och plattformsbaserad e-learning. Vi genomförde även en övergripande 
sökning på Affärsdatas webbsida, vilket gav oss information om flera olika stora 
företag i Sverige. De flesta företag i denna kategori har sitt säte i Stockholm, 
vilket vi enades om var för långt bort för att kunna genomföra personliga 
intervjuer. Av denna anledning kontaktades endast företag vars utbildnings-, 
personal- eller IT-avdelning finns i södra Sverige. Anledningen till varför stora 
företag utsågs som undersökningsobjekt var att vi ansåg det skulle finnas större 
chans till investering och användande av e-learning i dessa jämfört med mindre 
företag. Orsaken till valet av undersökningsobjekt grundade sig även på en strävan 
efter företag i olika branscher. De företag som har undersökts är AstraZeneca 
R&D, Sigma Education, Skandia, Sydkraft, Tarkett,  TetraPak GT&D och 
Vodafone. 
 

3.2.2 Val av undersökningsmetod 
I strävan efter att finna intressant data för analys var det viktigt att definiera 
intervjumetod. Eftersom konsulten på BTS fanns i Stockholm ansågs en 

                                                 
143 Lundahl U. & Skärvad P-H., Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. (1999) 3:e 
uppl. Studentlitteratur Lund, s. 187 f. 
144 Patel R. & Davidson B., Forskningsmetodikens grunder. (1994) 2:a uppl. Studentlitteratur 
Lund, s. 44 
145 Sharan B M., Fallstudien som forskningsmetod. (1994) Studentlitteratur Lund, s. 24 ff. 
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webbkonferens vara en bra lösning för genomförande av intervju. Med hjälp av 
infocenter på Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby, anordnades en tid för 
intervju med konsulten vilken skulle utföras med hjälp av webbkamera, mikrofon 
och dator. Tyvärr fungerade inte ljud och bild som det skulle vilket ledde till 
ändrad undersökningsmetod. I stället genomfördes en telefonintervju.  
 
Eftersom de primära intervjupersonernas uttryck, känslor och engagemang var 
viktiga för undersökningen ansågs personliga intervjuer vara det bästa valet som 
undersökningsmetod. Vi ville se deras reaktioner och ansiktsuttryck och på så sätt 
få en tydligare bild av deras känsla för frågorna. 
 

3.2.3 Utformning av intervjufrågor 
De intervjufrågor som användes vid telefonintervjun med konsulten på BTS 
utgick från uppsatsens övergripande syfte. När intervjuguiden till de primära 
undersökningsobjekten skulle utformas var konsultens svar till stor nytta. Hans 
kunskap och erfarenhet inom e-learning hjälpte oss att utveckla och i viss mån 
specificera intervjufrågorna. Frågorna formulerades för att delvis framhäva 
respondentens personliga och generella åsikter inom ämnesområdet e-learning. 
Dessutom ställdes frågor för att se hur intervjupersonen uppfattar lärandet inom 
organisationen. Samtliga respondenter fick svara på samma intervjufrågor, vilket 
gjorde att det inte var nödvändigt att personanpassa frågorna efter vilket företag 
som undersöktes.  
 
Intervjuguiderna i uppsatsen var semistandardiserade vilket innebar att 
frågeformuleringen och följden på intervjufrågorna var bestämda på förhand. Vid 
behov fanns dock möjlighet till uppföljningsfrågor för att ytterligare förtydliga 
svaren. Intervjuerna genomfördes i enlighet med vad Skärvad benämner som fria 
intervjuer. Dessa är både informationsorienterade och personorienterade.146 Enligt 
Patel & Davidson har dessa typer av intervjuer en ”låg grad av strukturering”147. 
 

3.2.4 Genomförande av undersökning 
Konsulten på BTS kontaktades tidigt under uppsatsarbetet via e-post där utbyte av 
tankar och idéer ägde rum. Därefter hördes vi av per telefon i syfte att närmare 
bestämma tid för intervju. Intervjufrågorna skickades till konsulten via e-post två 
arbetsdagar innan intervjutillfället. Detta gav honom en chans att sätta sig in i 
frågorna, vilket ansågs skulle mynna ut i en mer effektiv och informativ 
telefonintervju. Telefonintervjun med konsulten varade i cirka en timme och 
högtalartelefon användes för att underlätta antecknande och rådande konversation.  
 
Efter det att forskningsproblemet fastställts kontaktades de utvalda företagen via 
telefon. Samtalet inleddes med att fråga efter utbildningsansvarig eller chef i 

                                                 
146 Lundahl U. & Skärvad P-H., Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. (1999) 3:e 
uppl. Studentlitteratur Lund, s. 116 f. 
147 Patel R. & Davidson B., Forskningsmetodikens grunder. (1994) 2:a uppl. Studentlitteratur 
Lund, s. 61 f. 
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liknande position. Det visade sig att personer med ansvar för e-learning satt på 
utbildnings-, personal- och IT-avdelningar. Personer som har ett huvudansvar för 
e-learning är enligt oss de som har djupast kunskap inom ämnet och kan således 
skildra lärandet i respektive organisation på bästa sätt. Syftet med uppsatsen 
förklarades och i samband med detta ställdes frågan om företaget på något sätt 
använder e-learning. Uppgav personen att företaget använder denna 
utbildningsmetod, ställdes frågan om de var intresserade av att ställa upp som 
intervjuobjekt i en undersökning som skulle utföras av tre studenter på Blekinge 
Tekniska Högskola. Personen fick även information om att undersökningen var 
till för ett magisterarbete som skulle slutföras vårterminen 2004. 
 
Vissa av de kontaktade företagen tyckte att undersökningen lät intressant och var 
därmed villiga att ställa upp på en personlig intervju. De företag som visat intresse 
för undersökningen kontaktades därefter via e-post, där det gavs mer detaljerad 
information samt förfrågan om intervjun kunde spelas in på band. Om datum och 
tid för intervju inte redan var fastställd gavs förslag i samma e-post. 
Intervjufrågorna skickades ut, liksom till konsulten på BTS, två arbetsdagar innan 
respektive intervjutillfälle. Respondenterna fick således chansen att förbereda sig 
på intervjun, vilket medförde mer genomtänkta svar och ett mer solitt empiriskt 
material.  
 
Varje intervju inleddes med frågan om vilken befattning och vilket ansvarsområde 
intervjupersonen hade på företaget. Därefter valde respondenterna att ge en 
kortare beskrivning av företaget för att på så sätt ge oss en större förståelse och 
inblick i verksamheten. Alla undersökningsobjekt accepterade att intervjuerna 
spelades in på band, vilket underlättade arbetet med sammanställning av 
intervjuerna. Vid genomförandet av intervjuerna fick respondenterna svara fritt på 
frågorna medan en utav oss antecknade och de andra två ställde frågorna samt 
eventuella följdfrågor. Intervjuerna tog cirka en timme och därefter följde 
diskussioner med intervjupersonerna, vilka uppstod naturligt. Dessa diskussioner 
kom inte att behandlas i arbetet utan uppkom mer av ett ömsesidigt intresse av 
varandras erfarenheter och inställning till e-learning. När alla intervjuer och 
samtal var över återstod det att sammanställa svaren och därefter skicka dem via 
e-post till respektive intervjuperson för eventuella tillägg, korrigeringar och 
godkännande. I vissa fall krävdes det även några kompletterande frågor till 
företagen vilka bifogades i samband med tidigare e-post. När all nödvändig 
information sedan var erhållen återstod det att analysera svaren och därefter 
komma fram till olika slutsatser.     
 

3.3 DATAINSAMLING 
Vid datainsamlingsmomentet av kvalitativa undersökningar läggs det stor vikt på 
att ”följa uppgjord plan”. Data ska samlas in på precis det sätt som bestämts i 
planeringsfasen. Om detta inte sker förstörs förutsättningarna för mätning. 
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Bortsett från reliabilitetssäkring innehåller datainsamlingen inga teoretiska 
problem. Däremot kan de praktiska hindren vara viktiga.148  
 
Intervju är en metod för datainsamling som behövs i de flesta 
utredningssammanhang. Information erhålls genom att en intervjuare ställer 
frågor till intervjupersonen eller för en dialog med denne. Intervjupersonens, eller 
den s.k. respondentens, svar blir intervjuarnas rådata.149 Datakällor kan indelas i 
primär- och sekundärdata och i uppsatsen har båda kommit att vara betydelsefulla 
för studien150.  
 

3.3.1 Primärdata 
Primärdata är informationen som uppsatsskrivarna själva samlat in genom 
exempelvis intervjuer151. Enligt Patel & Davidsson är ögonvittnesskildringar och 
förstahandsrapporteringar andra exempel på primärkällor152.  
 
Primärdata som samlats in till uppsatsen har skett genom telefonintervju med 
konsulten på BTS och genom personliga intervjuer med de sju företag som är de 
primära studieobjekten i undersökningen. Informationen har varit grundläggande 
för att kunna fastställa syftet med undersökningen och det har även givit oss 
kännedom om företagens användande och ställningstagande till e-learning.     
 

3.3.2 Kritik mot primärdata 
Det är viktigt att primärdata är tillförlitlig och korrekt återgiven när informationen 
ska användas för att genomföra ett uppsatsskrivande. Om data inte är objektiv 
kommer innehållet i uppsatsen inte ge en rättvisande bild av verkligheten. 
Intervjuerna med BTS och resterande företag genomfördes med en objektiv syn 
på respondenterna och dess verksamheter. Den kritik som däremot kan riktas till 
oss är att vissa respondenter gav ofullständiga svar. Misstaget uppmärksammades 
inte förrän efter intervjuerna när det var dags för sammanställning av materialet. 
Resultatet blev att vissa företag fick komplettera svaren över e-post och på så sätt 
göra intervjun fullständig. Efter att ha lyssnat igenom banden med intervjuerna 
uppmärksammades att respondenterna kunde ha konfronterats lite mera för att på 
så sätt ge oss utförligare svar.     
 

3.3.3 Sekundärdata 
Sekundärdata kallas den information och det material som redan finns 
dokumenterat rörande ett visst område eller fenomen. Exempel på sekundärdata är 

                                                 
148 Lundahl U. & Skärvad P-H., Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. (1999) 3:e 
uppl. Studentlitteratur Lund, s. 97 
149 ibid. s. 115 
150 ibid. s. 52 
151 ibid. s. 52 
152 Patel R. & Davidson B., Forskningsmetodikens grunder.  (1994) 2:a uppl. Studentlitteratur 
Lund, s. 56 
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böcker, tidningsartiklar, kontrakt, årsredovisningar, budgetar m.m. Denna s.k. 
andrahandsdata innefattar även data från andra medier så som information på 
radio- och TV-program, bandinspelningar, videoupptagningar, elektronisk 
information m.m. I vissa fall är sekundärdata den enda typ av information som 
kan användas för att samla in fakta om ett visst fenomen. Exempel på detta är 
studier av historiska händelser där alla inblandade eller som har kunskap om 
händelsen har avlidit.153  
 
I uppsatsen har sekundärdata varit till stor nytta för de teoretiska avsnitt som 
presenteras. De sekundära källor som användes i uppsatsen var böcker, 
tidningsartiklar, årsredovisningar och elektroniska artiklar. De källor som har varit 
extra viktiga i uppsatsen är boken E-learning och arbetsplatslärande, E-learning 
strategies och alla de elektroniska artiklarna från affärsdatas webbsida.  
 

3.3.4 Kritik mot sekundärdata 
Det är mycket viktigt att ha en kritisk syn på all data som används vid en studie. 
Det gäller självklart även sekundärdata. Det finns en risk att data som används är 
partisk och ofullständig. Därför är det viktigt att göra en källkritisk granskning av 
den information som finns tillgänglig.154     
 
Vid insamlandet av data till uppsatsen har en kritisk syn riktats till det 
dokumenterade materialet. Medvetenheten om att information i alla avseenden 
kan ge en icke rättvisande bild har gjort oss extra uppmärksamma och observanta 
på eventuella partiska vinklingar. Många av de artiklar som använts i uppsatsen 
har hämtats från Affärsdatas webbsida vilken kräver behörighet av användaren för 
att få tillgång till information. Tack vare att infocenter, biblioteket på Blekinge 
Tekniska Högskola i Ronneby, har rättighet till Affärsdatas artikelarkiv kan 
studenterna på skolan logga in på webbsidan och på så sätt få tillgång till 
informationen. En icke godkänd och ej betalande användare kommer däremot inte 
in på sidan och kan därmed inte nyttja innehållet.    
 

3.4 ANALYSMETOD 
Inledningsvis i analysprocessen lades det stor vikt på att utforma en tydlig och 
lättförståelig struktur för hur analysen skulle fortlöpa. Vi ville återspegla empirin 
och problemdiskussionens innehåll i analysen och på så sätt göra det enkelt för 
läsaren att följa med i händelseförloppet. De teorier som är presenterade i 
teorikapitlet kom, genom analysen, att användas som verktyg för att belysa, utreda 
och beskriva det empiriska materialet. För att förtydliga analysavsnittet är kapitlet 
uppbyggt i tre olika block. Anledningen till indelningen är att skapa en bättre 
struktur och helhetsbild över kapitlet. Varje block representerar e-learning ur de 
tidsperspektiv som presenteras och tillsammans framhäver de hur utvecklingen 
har utspelat sig. Blocken beskriver även vilka förväntningar företagen hade på e-
                                                 
153 Lundahl U. & Skärvad P-H., Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. (1999) 3:e 
uppl. Studentlitteratur Lund, s. 131 f. 
154 ibid. s. 132 ff. 
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learning och hur utbildningsmetoden har påverkat både de anställda och 
företagen. 
  
Det användes även en ad hoc-metodik, vilken tillåter ett öppet angreppssätt för 
intervjuanalys. Enligt Kvale är metoden den vanligaste formen av 
intervjuanalys.155 
 

3.5 VALIDITET OCH RELIABILITET 
För att en undersökning ska vara tillförlitlig måste det, enligt Sharan, ske ett 
säkerställande samt ha trovärdighet och pålitlighet i förhållande till information. 
Sharan anser att det finns två olika sorters validitet, en inre och en yttre. Den inre 
validiteten avser i vilken mån undersökningens resultat stämmer överens med 
verkligheten. Validiteten ska bedömas via tolkningar av forskarens erfarenheter 
istället för i termer av verkligheten. Av denna anledning kommer det alltid att ske 
en tolkning av den information som framställs från undersökningen vilket leder 
till att fakta inte kommer att presenteras i sin naturliga form. Kvalitativa 
fallstudier har vanligtvis en hög grad av inre validitet. Den yttre validiteten avser i 
vilken utsträckning resultatet av undersökningen kan tillämpas i andra situationer 
än den undersökta. Detta visar hur generaliserbara resultaten av undersökningen 
är.156 
 
Tillförlitligheten för uppsatsen stärktes genom att varje intervjutillfälle både 
bandades och antecknades. Efter preliminär sammanställning av svaren på 
intervjufrågorna skickades dessa tillbaka till respondenterna för eventuell revision 
och godkännande.  
 
Undersökningens resultat kommer inte att vara generaliserbart för alla företag som 
använder e-learning. Trots att studien bygger på företag inom olika branscher är 
resultatet endast användbart för undersökningsobjekten. Anledningen till detta är 
att företag är strukturerade på olika sätt vilket leder till skilda utbildningsbehov 
och således olika metoder för användandet av e-learning.  
 
Reliabilitet behandlar i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas. Frågan 
är om undersökningen hade gett samma resultat om den genomförts igen? 
Eftersom en människas beteende inte är statiskt och tillvägagångssättet under en 
kvalitativ fallstudie utvecklas efterhand kan inte reliabilitet tillämpas på ett 
meningsfullt sätt. I och med detta kommer en upprepning av en kvalitativ 
undersökning inte att ge samma resultat som tidigare. Däremot sägs det inte att det 
väcks misstro mot den första undersökningens resultat utan resultatet gäller tills 
det motsägs av ny information.157   
 
En upprepad studie av undersökningsobjekten skulle således inte ge samma 
resultat. Intervjupersonernas svar hade med all sannolikhet framställts annorlunda 

                                                 
155 Kvale S., Den kvalitativa forskningsintervjun. (1997) Studentlitteratur Lund, s. 184 
156 Sharan B M., Fallstudien som forskningsmetod. (1994) Studentlitteratur Lund, s. 174 ff. 
157 ibid. s. 180 ff. 
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eftersom deras åsikter om e-learning kan ha förändrats. Anledningen till detta 
skulle kunna ha sin grund i att e-learning existerar på en snabbt föränderlig 
marknad vilket kan ändra företags användande av e-learning och därmed 
intervjupersonernas personliga åsikter.   
 

3.6 KÄLLKRITIK 
Titel: E-learning strategies – How to get implementation and delivery right 
first time (2003) 
Författare: Don Morrison 
Förlag: John Willey & Sons Ltd, England  
 
Don Morrison är en framgångsrik manusförfattare och filmregissör som har 
arbetat med högteknologiska medier. Sedan 1980 har han ägnat sig åt att ta fram 
utbildningsmaterial för film, video, multimedia och e-learning. Hans arbete 
karaktäriseras av kvalitet och innovation, vilket har gett honom mer än tjugo 
utmärkelser. På senare tid har Morrison arbetat med PWC Consulting för att 
designa, utveckla och implementera en global e-learning lösning.  
 
Boken tar upp olika strategier och tillvägagångssätt vid införandet av e-learning. 
Det ges mycket tips och idéer för hur e-learning kan förbättra förutsättningarna för 
ett effektivt lärande i ett företag. Morrison förespråkar fördelarna med e-learning 
och är positivt inställd till utbildningsmetoden. Boken är aningen partisk då det 
förekommer uttalanden och ställningstaganden i åsikter som inte verkar ha 
teoretisk förankring eller stöd av forskning. Dessa positiva uttalanden och 
ställningstaganden försöker Morrison däremot väga upp genom att presentera 
andra människors åsikter och uppfattningar om e-learning. 
 
Titel: E-learning och arbetsplatslärande (2001)   
Författare: Lennart Svensson och Carina Åberg 
Förlag: Bilda Förlag 
 
Författaren Lennart Svensson är arbetslivsforskare och är verskam vid 
Arbetslivsuniversitetet och som adjungerad professor i sociologi vid 
Linköpingsuniversitet. Medförfattare till boken är Carina Åberg som har mångårig 
erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete, både som lärare och som ledare för 
utvecklingsprojekt inom området vuxnas lärande i nya flexibla former.  

 
Boken är mycket genomtänkt och ger både ett kritiskt och konstruktivt perspektiv 
på e-learning. Boken riktar sig till intresserade av vuxenutbildningens framtid, 
d.v.s. lärare, utbildningsansvariga, utbildningsanordnare etc.  
 
 
Titel: Att utveckla mänskliga resurser i organisationer (2000) 
Författare: Lars-Erik Wolvén  
Förlag: Studentlitteratur 
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Författaren Lars-Erik Wolvén är civilekonom och professor i sociologi vid 
Mitthögskolan i Östersund, där han har lett tvärvetenskaplig forskning om 
”Human Resource Development”. Lars-Erik har också arbetat som konsult i 
ledarskap och organisationsutveckling.   

 
Boken riktar sig till studenter vid universitet och högskolor som läser 
företagsekonomi, sociologi, psykologi och statsvetenskap. Bokens innehåll har 
bidragit till att uppsatsen fått en bra grund där läsaren får en god förklaring till 
kompetensutvecklingens betydelse i en organisation. Vi har värderat innehållet i 
boken och har fått en bild av att den är mycket tillförlitlig. Författaren har använt 
mycket litteratur för att kunna se kompetensutveckling ur olika perspektiv. 
 
 
Titel: Gör IT Lönsamt! (1997) 
Författare: Lars-Erik Dahlgren, Göran Lundgren & Lars Stigberg 
Förlag: Ekerlids Förlag, Stockholm 
 
De tre författarna är verksamma som ledningskonsulter och har gedigen erfarenhet 
av att tillämpa PENG-modellen. När författarna inte arbetar med IT-stöd åt 
företag arbetar Stigberg med förändringsarbete för bättre effektivitet och större 
lönsamhet. Dahlgren arbetar med IT-strategier och outsourcing medan Lundgren 
sysslar med affärs-/organisationsutveckling, projektledning och 
kvalitetsutveckling. 

 
Boken presenterar PENG-modellen, vilken gör det möjligt att värdera IT-nyttan i 
verksamheten i ekonomiska termer. Litteraturen presenterar ett antal fallstudier 
från företag som har använt modellen och på så sätt ger boken ett mycket 
tillförlitligt innehåll där företagen framställer vad modellen har resulterat till. 
 
 
Titel: E-learning – Stategies for delivering knowledge in the digital age (2001) 
Författare: Marc J. Rosenberg 
Förlag: The McGraw-Hill Companies, Inc 
 
Marc J. Rosenberg är en framträdande person i Diamond Technology Partners 
Inc., vilken är en konsultfirma som är verksam inom e-business. Han är en 
populär föreläsare och har över två årtiondens erfarenhet inom e-business. 
Rosenberg bor i Hillsborough och har tidigare varit ordförande i International 
Society for Performance Improvement. 
 
Boken presenterar e-learning utförligt och beskriver samtidigt utbildningsmetoden 
i ett större sammanhang. Rosenberg bygger upp sina uttalanden på ett bra och 
grundligt sätt och de egna åsikterna som framhävs av författaren redogörs på ett 
mycket tydligt sätt. Inställningen till e-learning är generellt sett positiv men det 
förekommer även att Rosenberg kritiserar uttalanden av förespråkare för e-
learning. Detta gör att texten blir trovärdig och intressant. 
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Titel: A second act for E-learning (2004) 
Författare: Joe Mullich 
Förlag: Workforce Management 
 
Författaren Joe Mullich är en frilansande journalist på Sherman Oaks i Glendale, 
Kalifornien.  

 
Artikeln är influerad av ett flertal experter inom e-learning samt ett antal företag. 
Författarens diskussioner är öppna till karaktären och han har inte involverat sina 
egna åsikter i artikeln. De tydliga påståendena som växer fram i artikeln är ett 
resultat av Mullich jämförelser av experternas och företagens åsikter. Vi anser att 
han tar en opartisk ställning till begreppet e-learning och väljer därför att använda 
denna artikel som underlag i vår studie. 
 
 
Titel: Psychological myths in e-learning (2002) 
Författare: Donald Clark 
Förlag:  
 
Författaren Donald Clark är en av grundarna till Epic Group plc. Han har arbetat 
med allt rörande e-learning management och produktion till de flesta stora 
plattformarna. År 2001 vann Clark pris för sitt arbete med e-learning, 
"Outstanding Achievement in e-learning Award". Han är dessutom en 
regelbunden författare och talare i ämnet e-learning.  

 
Det kan tyckas att Clark i vissa lägen är lite partisk till e-learning och framställer 
detta som ett mycket effektivt verktyg. Vi anser dock att artikeln är användbar för 
vår uppsats men är samtidigt medvetna om författarens inställning till e-learning. 
 

SAMMANFATTNING 
Metodkapitlet skildrar genomförandet av vår studie utifrån ett kvalitativt 
angreppssätt. Uppsatsen bygger på en fallstudie av åtta företag, vilka har 
intervjuats vid personliga möten eller via telefon. Både primära och sekundära 
källor har haft en stor betydelse för genomförandet av studien och vi har haft en 
kritisk syn till informationen för att få ett så korrekt material som möjligt. 
Analysmetoden grundar sig i tre olika block som är uppbyggda för att ge läsaren 
en helhetsbild över kapitlet på ett strukturerat sätt.  
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44  
EEMMPPIIRRII  

 
 
 
 
 
 
 

KAPITLETS INNEHÅLL 
kapitlet empiri sker presentationer av studiens åtta företag och respondenter. 
Intervjupersonerna presenteras efter tjänst eller titel i respektive företag. 
Vidare görs en sammanställning av intervjudata från våra sju primära 

undersökningsobjekt följt av sammanställd data från vår intervju med BTS. 
 

4.1 FÖRETAGSFAKTA 

4.1.1 AstraZeneca 
Intervjuperson: IT Training Manager på AstraZeneca R&D Lund 
 
AstraZeneca R&D är ett av världens största globala läkemedelsföretag med 
verksamhet inriktad på forskning och utveckling, produktion och marknadsföring 
av läkemedel. Forskningen bedrivs i ett globalt nätverk av enheter, huvudsakligen 
i Sverige, USA och Storbritannien. I Sverige finns forskningsenheter i Mölndal, 
Lund och Södertälje. Produktion och marknadsföring av koncernens produkter 
sker i ett stort antal länder världen över.  
 

• Företaget bildades 6 april, 1999 genom att Astra AB i Sverige och Zeneca 
Group PLC i Storbritannien bildade företaget AstraZeneca.  

• Företaget har cirka 55 000 medarbetare varav cirka 12 000 i Sverige.  
• Under år 2003 uppgick koncernens försäljning till 18,8 miljarder USD. 
• Huvudkontoret för forskning ligger i Södertälje medan AstraZeneca PLC 

har sitt huvudkontor i London. 

I 
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4.1.2 Sigma 
Intervjuperson: Utbildningschef på Sigma Education 
 
Sigma är ett företag som arbetar inom tre affärsområden; Business Solutions, IT 
Solutions och Information Solutions. Företaget levererar lösningar och 
konsulttjänster inom IT-området som skyddar kundernas konkurrenskraft. 
Företaget är börsnoterat på O-listan på Stockholmsbörsen och i februari 1997 
noterades företaget även på fondbörsens O-lista. År 2001 delades Sigma in i tre 
fokuserade börsbolag; Epsilon, Teleca och nya Sigma. 
 

• 1996 grundades de första plattformarna till Sigma.  
• Företaget har 673 anställda. 
• Delårsrapport från januari till mars 2004 visar på att omsättningen uppgick 

till 192,3 miljoner kronor.  
• Sigma är ett internationellt företag, där moderbolaget ligger i Göteborg 

och dotterbolagen runtom i Sverige samt i andra länder.  
 

4.1.3 Skandia 
Intervjuperson: Utbildningsansvarig på Skandia 
 
Skandia är en ledande aktör av globala sparlösningar och är ett av Sveriges största 
livförsäkringsbolag. Företaget är även ledande leverantörer av sparandeprodukter 
i 20 länder. 
 

• Skandia grundandes 1855 och blev börsnoterat 1863. 
• Företaget har 6 000 anställda varav 28 procent agerar på den svenska 

marknaden, främst i Stockholm, Göteborg och Sundsvall. 
• År 2003 stannade Skandias försäljning på drygt 75 miljarder kronor.  
• Skandias huvudkontor ligger i Stockholm. 

 

4.1.4 Sydkraft 
Intervjuperson: Processutvecklare inom organisation- och kompetensutveckling 
på Sydkraft 
 
Sydkraft är ett dotterbolag inom E.ON som är en av Europas största 
energikoncerner. Företaget är inriktat på el, naturgas, gasol, värme, kyla, vatten 
och avlopp, energi- och materialåtervinning ur avfall, energihandel och 
kommunikationslösningar.  
 

• Sydsvenska Kraftaktiebolaget bildades 1906. 
• Företaget har cirka 6 000 anställda. 
• År 2002 hade företaget en omsättning på 20 miljarder kronor.  
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• E.ON. har sitt huvudkontor i Düsseldorf och är en av Europas största 
privatägda energileverantörer. E.ON-gruppen är noterad på börsen i 
Frankfurt och New York. 

 

4.1.5 Tarkett 
Intervjuperson: Utbildningsledare inom kompetens- och projektutveckling på 
Tarkett 
 
Tarkett är en av de största aktörerna på golv i världen och produktionen sker i 28 
tillverkningsenheter i 12 länder. Företaget tillverkar 225 miljoner kvadratmeter 
per år.  
 

• 1997 bildades Tarkett Sommer AG genom en sammanslagning av Tarkett 
AG och Sommer Alliberts golvdivision. Den 1 oktober 2003 ändrades 
namnet till Tarkett AG. 

• Företaget har cirka 7 000 anställda i över 50 länder, varav ca 600 anställda 
i Ronneby. 

• År 2003 var omsättningen drygt 1 390 miljoner EURO. 
• Tarketts huvudkontor ligger i Nanterre, Frankrike. 

 

4.1.6 TetraPak 
Intervjuperson: Utbildningsansvarig på TetraPak Global Traning & Development 
 
TetraPak är idag en av världens största tillverkare och leverantör av 
förpackningssystem för drycker och många andra livsmedel. 
 

• Företaget etablerades i Lund 1951 av Ruben Rausing och Erik 
Wallenberg. 

• TetraPak har totalt 21 100 anställda. 
• År 2002 uppgick omsättningen till 7,543 MEUR. 
• TetraPaks huvudkontor ligger i Lausanne. 

 

4.1.7 Vodafone 
Intervjuperson: Utbildningsansvarig för kundtjänst Sverige på Vodafone 
 
Vodafone är världens största mobila nätverk. Företaget finns i 26 länder världen 
över. 
 

• Företaget bildades 1 april, 1991 och öppnade nätet 1992. Namnet 
Vodafone tog de den 15 april 2002 i samband med att Vodafone Sverige 
blev helägt av Vodafone group plc.  

• Antalet anställda på Vodafone Sverige är 1 500 personer. 
• I december år 2002 hade Vodafone Sverige en nettoomsättning på 1 570 

miljoner kronor, perioden avsåg tre månader.  
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• Vodafone Sveriges huvudkontor är placerat i Karlskrona i Blekinge, där ca 
800 personer arbetar. 

 

4.1.8 BTS  
Intervjuperson: Konsult på BTS 
 
BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom 
affärsmannaskap. 
  

• BTS grundades 1985 i Stockholm. Företaget börsintroducerades på 
Stockholms O-lista den 6 juni 2001. 

• Vid årets slut 2003 hade företaget 100 anställda.  
• År 2003 var omsättning 162,2 miljoner kronor.  
• BTS huvudkontor ligger i Stockholm. 
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4.2 DE PRIMÄRA UNDERSÖKNINGSOBJEKTENS SVAR  
 

4.2.1 Användandet av e-learning 
Samtliga undersökta företag har använt e-learning mellan 2-7 år. Sigma Education 
är det företag som har använt e-learning längst, i sju år, medan Tarkett och 
AstraZeneca R&D endast har nyttjat e-learning i tre år. De övriga företagen, 
Sydkraft, Skandia, Vodafone och har använt sig av e-learning i 4-5 år medan 
TetraPak GT&D använt utbildningsmetoden i 2 år. 
 
E-learning finns tillgängligt för alla avdelningar i samtliga företag, däremot är det 
inte säkert att varje avdelning varken vill eller måste genomföra vissa 
utbildningar. På Sigma Education, AstraZeneca R&D och Tarkett använder alla 
avdelningar e-learning medan det endast är vissa avdelningar, främst kundservice- 
och teknikavdelningarna, på Vodafone som använder denna utbildningsmetod. 
 
Alla intervjupersoner var eniga om att det var den ökade tillgängligheten som var 
anledningen till varför de tog steget över till e-learning. En annan anledning var 
att e-learning skulle fungera som ett komplement till det traditionella lärandet. 
Endast utbildningschefen på Sigma Education svarade att de tog steget över till e-
learning för att reducera kostnader.  
 
Den mest förekommande typen av e-learning är den webbaserade. Samtliga 
intervjupersoner svarade att företagen använder denna form och anledningen till 
detta är att webbaserad e-learning ökar tillgängligheten för medarbetarna att 
komma åt utbildningar oberoende var de befinner sig. En annan anledning är att 
verktyget gör det möjligt att uppdatera information på ett snabbt och enkelt sätt. 
Utbildningschefen på Sigma Education svarade dock att anledningen till valet av 
webbaserad e-learning ligger i att företaget själva säljer sådan typ av e-learning 
och har på så sätt tillgång till denna inom företaget. En del av intervjupersonerna 
svarade även att företagen använder eller tidigare har använt CD-ROM och 
videokonferens, dock i liten utsträckning.  
 

4.2.2 E-learning kontra traditionellt lärande 
I samtliga företag förutom Sigma Education och Skandia utgör e-learning mindre 
än 50 % av det totala lärandet. Utbildningschefen på Sigma Education svarade att 
e-learning utgör hela 80 % medan procentsatsen ligger på 50 – 60 % inom 
Skandia rådgivning. På denna fråga kunde dock utbildningsansvarig på Skandia 
enbart svara utifrån sin egen avdelning och inte för hela koncernen. 
Intervjupersonerna på Tarkett och Sydkraft svarade att procentsatsen är mycket 
liten inom deras företag, näst intill försumbar. Alla intervjupersoner svarade att de 
tror att procentsatsen däremot kommer att öka inom den närmsta framtiden. 
Användandet av e-learning kommer, enligt alla intervjupersoner, att öka men 
kommer aldrig att ersätta det traditionella lärandet helt och hållet. Samtliga 
intervjupersoner ansåg nämligen att e-learning endast bör ses som ett komplement 
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till det traditionella lärandet. Däremot kan vissa kurser genomföras enbart med e-
learning, exempelvis produktutbildningar och tekniska utbildningar. 
 

4.2.3 Anledningar till varför företag satsar på e-learning 
På vilket sätt som e-learning har gynnat företagen svarade utbildningsledaren på 
Tarkett att det har främjat företaget i det avseendet att det både ger företaget och 
medarbetarna valmöjligheter hur information ska nå ut och hur kunskap ska läras 
in. Processutvecklaren på Sydkraft menade att e-learning har gynnat företaget 
genom kostnadsreduceringar och att de kan sprida samma kunskap till alla 
medarbetare i företaget. Utbildningschefen på Sigma Education svarade att det går 
snabbare att få ut ny information i företaget medan utbildningsansvarige på 
Skandia menade att företaget, genom e-learning, har skapat en medvetenhet hos 
medarbetarna att det finns mer än ett inlärningssätt. Utbildningschefen på Sigma 
Education svarade också att företaget nu kan ha allt material samlat på samma 
ställe och att det är lättare att uppdatera information. Även kostnadsreduceringar 
och högre grad av effektivitet var andra fördelar som e-learning medfört. För 
AstraZeneca R&D har e-learning gynnat dem på så sätt att det har bidragit till 
bättre tillgänglighet att förvärva kunskap medan utbildningsansvarig på TetraPak 
GT&D inte visste om e-learning har gynnat företaget eftersom det inte finns några 
studier, bevis eller uppföljningar. Till sist svarade utbildningsansvarig på 
Vodafone att e-learning har gynnat företaget genom att de nu kan förmedla 
kunskap och tillhandahålla kunskap som tidigare var omöjligt.  
 
Alla intervjupersoner förutom utbildningschefen på Sigma Education var eniga 
om att det var den ökade effektiviteten som var den främsta anledningen till varför 
företagen använder e-learning. Ökad effektivitet innefattar bl.a. att kunna nå ut till 
en större målgrupp och spara tid. Sigma Educations främsta anledning var dock 
att reducera kostnader vilket var de andra företagens sekundära anledningar. 
Intervjupersonerna på AstraZeneca R&D och TetraPak GT&D svarade även att 
användandet av e-learning beror på att de nu kan genomföra utbildningar på 
företagens koncernspråk.  
 
Samtliga intervjupersoner förutom IT Traning Manager på AstraZeneca R&D 
menade att de hade något slags problem som de ville lösa med e-learning. Alla 
svarade att de ville spara tid och kunna kvalitetssäkra materialet i utbildningarna.  
 

4.2.4 Förändringar som e-learning åstadkommer 
På frågan om kommunikationen har förändrats sedan e-learning implementerats 
var det delade svar. Intervjupersonerna på Sydkraft, Vodafone och Sigma 
Education ansåg att kommunikationen har förändrats medan intervjupersonerna på 
TetraPak GT&D, Skandia och AstraZeneca R&D svarade att den inte har gjort 
det. Utbildningsledaren på Tarkett hade svårt att svara på frågan eftersom denne 
inte kunde sätta frågan i något samband.  
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Samtliga intervjupersoner, förutom utbildningsledaren på Tarkett, svarade att e-
learning har haft en påverkan på ekonomin inom företagen. Antingen har 
kostnaderna reducerats eller intäkterna ökat. Intervjupersonerna på Sydkraft, 
Vodafone, Sigma Education och Tarkett var de som svarade att 
informationsspridningen har förändrats sedan e-learning implementerats. De 
övriga ansåg att det inte har skett några förändringar i det avseendet. Många hade 
svårt att svara på frågan om kompetensnivån har förändrats inom företagen efter 
att e-learning implementerats. Intervjupersonerna på AstraZeneca R&D, Sigma 
Education och Sydkraft menade att den hade ökat medan utbildningsansvarig  på 
Skandia ansåg att nivån inte har förändrats. De övriga tre intervjupersonerna 
svarade att de inte visste. Samtliga intervjupersoner ansåg att det går att mäta ett 
företags kompetensnivå. Flera påpekade dock att det kan vara svårt att finna en 
gemensam metod för det.     
 

4.2.5 Förväntningar på e-learning 
Både Tarketts och AstraZeneca R&D:s förväntningar på e-learning var att det 
skulle fungera som ett komplement till det traditionella lärandet. TetraPak GT&D 
förväntade att e-learning skulle hjälpa till att ge medarbetarna en grundläggande 
bild av företaget. Sydkrafts, Vodafones och Sigma Educations förväntningar var 
att uppnå en högre grad av effektivisering medan Skandias förväntningar var 
mycket små, nästintill obefintliga. Samtliga intervjupersoner ansåg att företagens 
förväntningar på e-learning har blivit uppfyllda. 
 

4.2.6 Hur påverkar e-learning de anställda? 
Medarbetarna på TetraPak GT&D, Sigma Education och AstraZeneca R&D har 
en positiv attityd till e-learning. På Skandia är attityden till e-learning däremot 
mer avvaktande medan det på Tarkett finns en rädsla till e-learning hos vissa utav 
de anställda. På Vodafone och Sydkraft har de anställda en delad attityd till e-
learning. 
 
Samtliga intervjupersoner svarade att attityden hos de anställda har förändrats från 
det att idén om e-learning presenterades till dess att de har använt den. Alla 
menade också att de inte behöver motivera sina anställda till att använda e-
learning på något speciellt sätt. Medarbetarna känner själva att de vill utvecklas 
och ta till sig ny kunskap. IT Training Manager på AstraZeneca R&D påpekade 
däremot att företaget är tydliga med att berätta för medarbetarna att de har tillgång 
till kurserna var de än befinner sig och att de kan genomföra utbildningen när de 
själva vill, vilket han anser höjer motivationsnivån. På Sigma Education 
förespråkas de fördelar som e-learning medför för att motivera de anställda.  
 
På frågan om företagen använder belöningssystem för vidareutbildning av 
personal svarade intervjupersonerna på Sydkraft, AstraZeneca R&D och Sigma 
Education att de gör det medan resterande inte gör det. Samtliga är överens om att 
den sociala kompetensen inte blir lidande vid användandet av e-learning om 
metoden används på rätt sätt.  
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4.2.7 För- respektive nackdelar med e-learning  
På frågan om vilka fördelar intervjupersonerna ser med e-learning svarade 
utbildningsledaren på Tarkett; ökade valmöjligheter, kostnadseffektivitet och 
snabbhet att få ut information. Utbildningsansvarig på TetraPak GT&D svarade 
att fördelen är en ökad möjlighet att nå ut till en bredare målgrupp. 
Utbildningsansvarig på Vodafone svarade att effektivitet, tillgänglighet, 
valmöjlighet och kostnadseffektivitet är fördelar med e-learning. 
Utbildningsansvarig på Skandia ansåg att fördelarna med e-learning är; ökad 
medvetenhet, effektivitet, kostnadsreduceringar och att material kan hållas samlat 
på samma ställe. Utbildningschefen på Sigma Education såg effektivitet, 
tillgänglighet och kostnadseffektivitet som fördelar med e-learning. 
Processutvecklaren på Sydkraft menade att möjlighet till kvalitetssäkring, 
tillgänglighet och kostnadseffektivitet är fördelar med e-learning. Till sist svarade 
IT Training Manager på AstraZeneca R&D att den snabba åtkomsten, 
tillgängligheten och valfriheten är fördelar med e-learning.  
 
Samtliga intervjupersoner ansåg att det uppstår nackdelar om e-learning inte 
används på rätt sätt. Enligt utbildningsledaren på Tarkett uppstår det även 
negativa effekter om e-learning inte ses som ett komplement till det traditionella 
lärandet. Både IT Training Manager på AstraZeneca R&D, utbildningsansvarig på 
TetraPak GT&D och processutvecklaren på Sydkraft ansåg även att en nackdel 
med e-learning är att det kräver självdisciplin. Processutvecklaren menade också 
att e-learning kan medföra sociala nackdelar. Utbildningsansvarig på Skandia 
poängterade att om det inte fungerar rent tekniskt kan det medföra flera nackdelar. 
Utbildningsansvarig på Vodafone svarade även att det kan uppstå nackdelar 
eftersom utbildaren kan ha svårt att följa deltagarnas arbete och svara på deras 
frågor.   
 

4.2.8 Framtidens förutsättningar för e-learning 
Samtliga företag har planer på att investera ytterligare i e-learning. Tarketts 
investeringar kommer att bestå av kurser i företagets verksamhetssystem medan 
Utbildningsansvarig på Skandia efterfrågar ett verktyg där de kan göra 
animeringar lika enkelt som i PowerPoint. För Sigma Education kommer 
investeringarna att innebära korta specialiserade delar av e-learning medan 
Sydkraft ska bygga upp en ny ”Välkommen till Sydkraft”. För Vodafone skulle 
investeringarna medföra utökad utbildning för kundservice men även för andra 
avdelningar inom företaget. AstraZeneca R&Ds investeringar kommer att 
innebära en grundläggande IT-utbildning för de nyrekryterade medan 
utbildningsansvarig på TetraPak GT&D inte riktig visste vad företagets 
investeringar kommer att medföra men menade att det finns kurser som håller på 
att arbetas fram. 
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4.3 DET SEKUNDÄRA UNDERSÖKNINGSOBJEKTETS SVAR 
 

4.3.1 Varför e-learning? 
Det primära syftet med e-learning ansåg konsulten på BTS vara att förbättra 
förutsättningar för individer, människor och organisationer samt att stödja och 
förbättra lärandet. Han svarade även att syftet ligger i att göra 
kunskapsutvecklingen och spridningen snabbare, bättre och billigare. 
 
Konsultens argument, till varför ett företag ska använda e-learning, var 
möjligheten att låta fler medarbetare delta i utbildningar till en lägre kostnad. Ett 
annat skäl var att företaget ska kunna förhöja lärandet inom organisationen.  
 
BTS kunder investerar i e-learning för att; 
 

• utbilda och förbättra organisationen  
• spara tid 
• reducera kostnader  

 

4.3.2 Den bästa och mest förekommande formen av e-learning 
Vilken utbildningsmetod som är den bästa ansåg konsulten bero på syftet med 
utbildningen. Ändamålet med lärandet kan antingen vara avsedd att förmedla 
faktakunskap, förståelse eller upplevelse. Personligen ansåg han att det behövs en 
kombination av flera olika metoder för att kunna tillgå det bästa lärandet. Den 
mest förekommande utbildningsmetoden som BTS säljer är små webbaserade 
kurser.  
 

4.3.3 Kundernas förväntningar 
Kundernas förväntningar på BTS utbildningar varierar väldigt mycket. Han 
svarade att stora kunder är mer insatta i e-learning och har mer förståelse för 
eventuella problem som kan uppstå. Detta leder till att de stora företagen har 
högre förväntningar än de små verksamheterna. Företag som investerar i e-
learning ”vill ha mer än en bok på burk”.  Konsulten påpekade även att BTS ser 
till att leva upp till kundernas förväntningar eller att överträffa dem.  
 
Om BTS kunder ändå inte är nöjda med sin utbildning tar BTS reda på var 
problemet ligger och försöker åtgärda det. Genom en utvärdering kan kunderna 
yttra sina åsikter och på så sätt får BTS fram den information som behövs för att 
reparera problemet. Utvärderingen bidrar även till att BTS är medvetna om vilka 
eventuella problem som kan uppstå vid kommande projekt. 
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4.3.4 E-learning – ett komplement? 
Om e-learning endast ska ses som ett komplement till det traditionella lärandet 
eller om det ska ses som ett eget verktyg ansåg konsulten beror på syftet med 
lärandet. Han menade också att e-learning både kan vara ett komplement och en 
ersättare till det traditionella lärandet. Han menade dock att ”lärande är lärande 
och det spelar inte någon större roll i vilken form det levereras i”, d.v.s. att det 
beror på i vilken situation lärandet ska användas. I många fall är det bra att 
kombinera olika medier eller format för att kunna få ut bästa möjliga 
lärupplevelse.   
 

4.3.5 Affärsprocessen 
På frågan om hur tillvägagångssättet ser ut, från det att BTS kommer i kontakt 
med kunden till dess att affären är avslutad, svarade konsulten att säljfasen ofta är 
lång. Han berättade om fyra olika faser som ingår i affärsprocessen; konceptfasen, 
utvecklingsfasen, implementeringsfasen och uppföljningsfasen. Efter att ha 
genomgått dessa faser sker en återkoppling.   
 

4.3.6 Grunder till ökad motivation 
För att användarna ska bli motiverade att nyttja e-learning ansåg konsulten att det 
krävs följande faktorer; 
 

• ett bra och skräddarsytt innehåll 
• humor  
• bra pedagogik  
• bra support  
• gruppdynamik  
• tävlingsmoment  
• relevans i innehållet  

 

4.3.7 Påverkas den sociala kompetensen av e-learning? 
Konsulten ansåg att e-learning kan leda till att den sociala kompetensen blir 
lidande. Om företaget däremot även använder sig av fysiska möten kan de 
undkomma detta problem. E-learning kan också bidra till en annan form av social 
kompetens, d.v.s. hur deltagarna kommunicerar med hjälp av datorer och hur 
hantering av e-postkontakter sker. 
 

4.3.8 Mätning av kompetensnivå 
Konsulten ansåg att det går att mäta ett företags kompetensnivå men aldrig exakt. 
Han menade att ett företag kan kategorisera kompetensen i olika nivåer och sätta 
den i följande skalor;  
 

• ”Förstår ingenting 
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• Klarar sig på egen hand 
• Kan lära ut till andra” 

 

4.3.9 För- respektive nackdelar med e-learning 
Konsulten ansåg att det finns många fördelar med e-learning; 
 

• Med hjälp av datorer kan utbildning nå ut till flera individer samtidigt och 
på ett snabbt sätt.  

• E-learning ger möjlighet att ha fakta centralt, trevligare paketerat och till 
viss mån distribuerat.  

• I och med att information kan nå ut till fler människor än det traditionella 
lärandet blir e-learning billigare ur företagssynpunkt.  

• Med hjälp av e-post kan kommunikation ske på ett mer effektivt sätt samt 
öka möjligheten till att skapa ett socialt nätverk.  

• Det är mycket enklare för en individ att prova en kurs på Internet än att 
delta i en traditionell kurs.  

• Interaktiviteten på Internet kan bidra till att inlärningen blir roligare. 
 
Han ansåg att det även finns nackdelar med e-learning. Dessa kan bestå av; 
 

• ej utvecklad kundorganisation för att stödja e-learning  
• tekniska problem 
• höga investeringskostnader  
• bristfällig kunskap om att hantering av den nya lärstilen 

 

SAMMANFATTNING 
Kapitlet inleds med företagsfakta om de åtta undersökningsobjekten följt av de 
svar som erhållits från genomförda intervjuer. De primära 
undersökningsobjektens svar presenteras först och sedan följer det sekundära 
undersökningsobjektets svar. Materialet kommer att användas för analyser, 
slutsatser och övriga reflektioner.

EMPIRI



 E-learning – en utbildningsmetod och dess nytta 
 
 
 
 
 

63 

 
 

55  
AANNAALLYYSS  

 
 
 
 
 
 
 

KAPITLETS INNEHÅLL 
är kommer vårt empiriska material att analyseras i förhållande till de 
teorier som uppsatsen baseras på. Vårt analyskapitel är uppbyggt på ett 
sätt som framhäver e-learning genom ett tidsperspektiv. Det finns tre 

block i analysen som utkristalliserar hur e-learning har utvecklats i företag och hur 
synen har förändrats. I det första blocket, som vi kallar för stegen fram till e-
learning, analyserar vi hur företagen och teorin uppfattar e-learning och vilka 
företagens förväntningar var. I det andra blocket, tiden med e-learning, analyserar 
vi hur e-learning har tagit sig uttryck hos företagen. I det tredje och sista blocket 
belyser vi hur företagen har förändrats i och med användandet av e-learning och 
hur framtiden för e-learning kommer att gestalta sig.  
 
Innan analysen påbörjas vill vi ge en förtydligad bild av hur de undersökta 
företagen förhåller sig till varandra gällande e-learning. Figur 6 visar hur länge 
samtliga undersökta företag har använt sig av e-learning i förhållande till vilken 
nivå av egenproducerad e-learning de använder. Detta förhållande förtydligar i 
viss mån företagens mognadsgrad av e-learning. 

H 

ANALYS



 E-learning – en utbildningsmetod och dess nytta 
 
 
 
 
 

64 

 
 

 
 

Figur 6 
 
 

5.1 STEGEN FRAM TILL E-LEARNING 
 

5.1.1 Kompetensutveckling i företagen  
Svensson & Åberg förklarar kompetens på följande sätt; 158 
 
 ”En individs förmåga att agera kunnigt, effektivt, medvetet, strategiskt och 

reflekterat i en viss situation.” 
 
Enligt Wolvén har varje organisation sitt sätt att hantera, underhålla och bygga 
upp sin kompetens. En organisation kan antingen inrikta sitt lärande på 
Forsknings- och Utvecklingsavdelningar eller på vardagslärande. För att ett 
företag ska få det bästa och mest effektiva resultatet krävs det att strategin baseras 
på verksamhetens storlek, inriktning etc.159  
 
Axelsson anser att lärandet hos en individ antingen kan ske individuellt eller 
företagsmässigt. Det individuella lärandet kan utgöras av en formell utbildning, 
vilken organiseras internt eller externt medan det företagsmässiga 
                                                 
158 Svensson L. & Åberg C. E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 84 
159 Wolwén L-E., Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. (2002) Studentlitteratur, Lund 
s. 146 
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lärandet/vardagliga lärandet sker i det praktiska yrkeslivet. Lärandet kan, ur denna 
synvinkel, ske genom praktik, nya arbetsuppgifter och nya medarbetare. 160 
 
Samtliga företag utvecklar sina medarbetare och använder mer eller mindre 
praktik i sina utbildningar. Utbildningsledaren på Tarkett medger att de använder 
viss del praktik för att medarbetarna ska kunna relatera teorin till det verkliga 
arbetet. Ett antal intervjupersoner betonar att interaktionen med andra medarbetare 
utvecklar den enskilde individens kunskap och att detta i sin tur bidrar till att 
företag utvecklas. Samtliga intervjupersoner anser att det krävs interaktivitet för 
att e-learning ska bli effektiv. Processutvecklaren på Sydkraft poängterar att 
utbildningen med hjälp av e-learning inte ska se ut som en bok utan att det måste 
finnas interaktivitet för att utbildningen ska bli framgångsrik. 
 
Precis som intervjupersonerna anser Clarke att ett lyckat lärande innefattar en hög 
grad av interaktion mellan deltagare och studiematerialet. Han anser att deltagarna 
måste bli engagerade och motiverade av datorbaserat lärande. En interaktion är, 
enligt Clarke, aktivt deltagande, learning by doing, motivation, välja mellan 
valmöjligheter etc. 161 
 
Även Steed anser att interaktivitet är nyckeln till lärande och menar att människor 
lär sig mest vid interaktion med både anvisningar och lärare. Enligt honom är 
interaktivitet en konversation mellan två människor.162 
 
Enligt Bennet & Krantz har kompetensutbildning sjunkit under de senaste åren. 
Detta är klart mycket negativt och för att stärka den högteknologiska positionen 
måste företagen ta till vara på deras viktigaste resurs, vilket är medarbetarna. 
Enligt författarna är kompetensutveckling kopplat till bättre lönsamhet på lång 
sikt och mer motiverade medarbetare. 163  
 
Vi anser att kompetensutveckling är mycket viktigt för att företagen ska kunna 
utvecklas och konkurrera på en global marknad. För att höja kompetensnivån 
krävs det både praktiskt och teoretiskt lärande i en utbildning. Den teoretiska 
delen behöver kombineras med praktiska övningar för att ge medarbetarna en 
bättre förståelse för arbetssituationen. Vid användandet av e-learning är det därför 
mycket viktigt att det ingår en viss grad av interaktivitet för att den anställde inte 
ska tappa fokus. Vi finner att interaktiviteten har en mycket betydelsefull roll för 
lärandet eftersom individens engagemang ökar, när denne får utöva sin kunskap. 
Precis som företagen anser även vi att effektiviteten ökar, när individen får känna 
sig delaktig i undervisningen. Resonemanget i teorikapitlet om att interaktivitet är 
att föredra inom e-learning, stärks av företagens instämmande att den individuella 
kunskapsnivån höjs i samband med ett aktivt lärande.   
 
                                                 
160 Wolwén L-E., Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. (2002) Studentlitteratur, Lund  
s. 146 f. 
161 Clarke A., Designing Computer-Based Learning Materials. (2001) Gower, USA. s. 4 f. 
162 Steed C., Wed-based Traning. (1999) Gower, Hampshire. s. 65 
163 Bennet C. & Krantz M-A., ”Färre får utvecklas i jobbet”. Dagens Nyheter 2004-02-09 i 
Affärsdata  http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 2004-05-07 
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Moyer anser att det finns tre kategorier av bedömningsskalor för att mäta och 
utvärdera en individs kompetens; Likert scales, Behaviorallt Anchored Rating 
scales (BARS) och Threshold scales164. Även Delahay nämner tre metoder för att 
mäta kompetens; graphic rating scales, Likert scales och BARS165.  
 
Enligt utbildningschefen på Sigma Education och IT Training Manager på 
AstraZeneca R&D går det att mäta ett företags kompetensnivå genom certifiering 
där det framgår vilken kunskap en anställd har inom ett visst område. Även 
processutvecklaren på Sydkraft anser att det går att mäta kompetensnivån men det 
går inte göra idag p.g.a. att företaget inte är organiserat på det sättet. 
Processutvecklaren på Sydkraft poängterar dock att företaget gärna skulle vilja 
mäta nivån för att kunna se vad som behövs år 2005 eller framåt. Företaget 
behöver ställa sig frågan;166 
 

”Vad har vi idag och vad behöver vi i framtiden?” 
 
Processutvecklaren på Sydkraft skulle på så sätt kunna arbeta mycket effektivt 
med kompetensutveckling och besluta om att antingen utbilda det existerande 
humankapitalet eller satsa på nyrekrytering. Mätningen ska inte genomföras med 
ett test eller i siffror och procent. Denne anser dock att kompetensnivån går att 
mäta i en specifik avdelning på företaget och att detta skulle kunna ske genom 
utvecklingssamtal.  
 

”Ett företag som planerar en utbildning bör tänka igenom följande;167 
 
• Vilken kompetens kommer att krävas på företaget i framtiden. 
• Viken kompetens finns idag. 
• Hur övervinner man detta ”gap”.” 

 
Enligt konsulten på BTS går det att mäta ett företags kompetensnivå, men aldrig 
exakt. Företagen kan kategorisera kompetensen i följande skala;168  
 

”Förstår ingenting”, ”Klarar sig på egen hand” och ”Kan lära ut till 
andra”.  

 
Utbildningsansvarig på Skandia anser att det går att mäta ett företags 
kompetensnivå men han har inte sett det i praktiken. I Skandias bransch kommer 
det från årsskiftet 2004 en lag om finansiell rådgivning där lagstiftaren preciserar 
inom vilka områden medarbetarna ska ha tillräcklig kunskap. Det leder till att 
företagen är tvingade att mäta kompetensnivån på något sätt. Likaså anser 
utbildningsledaren på Tarkett att det går att mäta kompetensen men menar dock 
                                                 
164 Moyer R., Defining and Measuring Competencies. (2002) 
http://www.stratvision.net/Portal/uploads/comp.pdf Läst 2004-05-18 
165 Delahaye B. L., Human resource development – principles and practice. (2000) John Wiley & 
Sons Australia Ltd, s. 147 
166 Processutvecklaren på Sydkraft 
167 Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 177 
168 Konsulten på BTS 
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att det enbart är chefen eller medarbetarna på avdelningen som kan se om en 
anställd har erhållit kunskap inom ett specifikt område. TetraPak GT&D arbetar 
med kompetensutveckling och har en kompetensprofil där det går att mäta en 
medarbetares ”kompetensgap”. Anledningen till detta är att företaget ska kunna 
fastställa vad medarbetaren behöver för ytterligare utbildning. 
Utbildningsansvarig på Vodafone anser att det går att mäta faktakunskap om 
företagets tjänster men att det är svårare att mäta attityder, förmåga och inställning 
till kunder. 
 
Inget av företagen använder kompetensmätning på mer avancerad nivå. 
Processutvecklaren på Sydkraft för ett resonemang som tar fasta på hur ett företag 
ska gå till väga för att kunna tillgodose framtidens behov. Vi anser att Sigma 
Education och AstraZeneca R&D är de företag som, genom sin certifiering, ligger 
närmast kompetensmätning. Processutvecklaren på Sydkraft anser däremot att 
utvecklingssamtal ska användas för att kunna bestämma en individs 
kompetensnivå och utbildningsledaren på Tarkett anser att det enbart är chefen 
eller medarbetarna som ser om en individ har utvecklat sin kompetens. Vi drar 
härmed en parallell till Delahays Graphic rating scales, där en individs 
kompetensnivå mäts genom att en annan person fyller i ett formulär. Personen 
som fyller i formulären måste vara kapabel till att bedöma människor. I vissa fall 
utför den enskilde individen själv en utvärdering eller en bedömning av 
kompetensen men detta förfarande är inte att föredra, eftersom vissa personer har 
en tendens att överskatta sin egen förmåga. Den mest effektiva och rättvisande 
kompetensmätningen sker genom certifiering som även kan genomföras vid 
nyrekrytering för att se vad individen har lärt sig. Vi ser en likhet mellan 
certifiering och Threshold scales i det avseendet att certifieringen är ett test där en 
medarbetare ska klara en viss procent för att bli godkänd och likaså i Threshold 
behövs att ett minimikrav uppnås. En intressant aspekt är att TetraPak GT&D 
använder en kompetensprofil där företaget kan mäta en individs kompetensnivå. 
Vi hävdar dock att en kompetensprofil mer kan liknas vid ett CV där individens 
tidigare erfarenheter och kunskaper presenteras. BTS version av 
kompetensmätning är en mycket förenklad bild av hur ett företag kan genomföra 
en mätning. Det verkar som om företagen inte har stor kunskap om hur en 
komptensmätning kan gå till, men anser att det blir allt viktigare att kunna göra 
mätningar i framtiden.  
 

5.1.2 Definition av e-learning 
Enligt Larsson är det svårt att hitta en bra definition av begreppet e-learning. Det 
förekommer delade meningar om vad e-learning står för. Vissa personer menar att 
all interaktiv databaserad utbildning är e-learning, medan andra anser att det 
elektroniska lärandet handlar om skräddarsydda och individanpassade 
utbildningar. 169 
 
 
                                                 
169 Larsson P., Vad är e-learning? 
http://www.his.se/ibv/flexibelutbildning/artiklar/webbaser/per/e-learning.htm Läst 2004-03-03 
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Svensson & Åberg definierar e-learning enligt följande;170 
 
”…ett samlingsbegrepp för webbaserat lärande som sker interaktivt”. 

 
Clarks & Mayers definition antyder att målet med e-learning;171 
 

 ”…är att bygga arbetsrelaterade kunskaper och färdigheter som är 
överförbara och länkade till organisatorisk prestation eller hjälpa individer 
att uppnå personliga inlärningsmål.” 

 
Intervjupersonernas syn på e-learning är mycket spridd. Utbildningsledaren på 
TetraPak GT&D anser att e-learning är något som en person gör med hjälp av en 
dator eller med något annat elektroniskt hjälpmedel, medan processutvecklaren på 
Sydkraft betonar att e-learning avser interaktivt lärande. Utbildningschefen på 
Sigma Education anser att ordet e-learning är relativt utslitet och att e-learning ska 
kallas utbildning på nätet. De andra intervjupersonerna menar att e-learning är ett 
sätt att sprida kunskap och tillgängliggöra utbildningar för medarbetare.  
 
Konsulten på BTS tycker att begreppet e-learning är ett vitt begrepp som har 
utvecklats mycket under de senaste åren. Under 1997-1998 hade e-learning 
definitionen Internetbaserat lärande och innan dess kallades det för datorbaserat 
och webbaserat lärande. Inte förrän 1999/2000 fick det elektroniska lärandet 
definitionen e-learning. Konsulten anser dock inte att det finns någon exakt 
definition av begreppet. Själv använder denne definitionerna Internetbaserat 
lärande, d.v.s. lärande med stöd av Internet, eller lärande med stöd av e-learning.   
 
Efter att ha läst teorier och undersökt företagen finner vi att e-learning inte har 
någon specifik definition. Begreppet har ett flertal innebörder och varje individ 
har sin egen definition. Vi anser att en individs uppfattning av e-learning grundar 
sig i dennes tidigare erfarenheter och kontakt med utbildningsmetoden. Av denna 
anledning ser vi ingen korrekt definition av e-learning utan varje individs syn på 
begreppet är unik. Efter att ha tagit del av företagens och teorins synpunkter har vi 
skapat vår egen definition på begreppet e-learning. Denna lyder enligt följande; 
 

”Ett elektroniskt verktyg som innefattar interaktivt lärande med hjälp av 
Internet, CD-ROM eller videokonferens.” 

 

5.1.3 Förväntningar  
Clark & Mayer anser att e-learning måste ta hänsyn till både tekniska och 
mänskliga faktorer för att få fram budskapet med utbildningen eller kursen172. 

                                                 
170 Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 21 
171 Clark R. C. & Mayer R. E., e-Learning and the Science of Instruction. (2003) John Wiley & 
Sons, Inc. s. 14  
172 ibid. s. 25 
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Rosenberg anser att ett företag som agerar på en föränderlig marknad måste ha en 
väl utvecklad infrastruktur för att e-learning ska vara effektivt173. 
 
Svensson & Åberg anser att fördelen med e-learning är att de anställda kan få 
tillgång till kursmaterialet när som helst och var som helst. Därmed har företaget 
skapat en högre grad av tillgänglighet, vilket bidrar till att den anställde själv kan 
genomföra utbildningen när det passar denne.174 Rosenberg poängterar även att e-
learning är ett kostnadseffektivt sätt att leverera instruktioner eller information 
samtidigt som det reducerar tidsaspekten175. 
 
Resonemangen i teorikapitlet beträffande tillgänglighet och effektivitet stämmer 
överens med Sydkrafts och Sigma Educations förväntningar. Företagen hade 
innan implementeringen av e-learning fokusering på att det skulle bidra till att 
sprida kunskap inom företaget och öka tillgängligheten på ett effektivt sätt. 
Processutvecklaren på Sydkraft poängterar dock att de inte hade mycket fokus på 
den ekonomiska aspekten medan Vodafones förväntningar på e-learning var att 
utbildningsformen skulle bidra till att spara tid och pengar samt att den skulle ge 
en kvalitetssäkring. 
 
Vodafones förväntning överensstämmer med Sällströms argument för e-learning 
att ett företag ska använda e-learning för att främst spara tid och pengar och att 
överbrygga distanser samt som ett sätt att kvalitetssäkra organisationens 
kompetensutveckling.176  
 
IT Training Manager på AstraZeneca R&D och utbildningsledaren på Tarkett 
hade förväntningar på att e-learning skulle fungera som ett komplement till det 
traditionella lärandet. Däremot hade inte AstraZeneca R&Ds ledning höga 
förväntningar. Denna syn på e-learning stämmer överens med Forssman, d.v.s. att 
e-lerning inte är en ersättningsmetod utan ett komplement177.  
 
Utbildningsledaren på Tarkett nämner också att företaget förväntade sig att e-
learning skulle kunna engagera medarbetarna i deras utbildning och att de skulle 
kunna hitta kurser som tilltalade dem personligen. Enligt utbildningsledaren kan 
användandet av e-learning bidra till personligt engagemang och högre 
måluppfyllelse, vilket stöds av Eriksson mfl.178. TetraPak GT&D hade 
förväntningar om att e-learning skulle bidra till att medarbetarna skulle få en 
grundläggande bild av företaget. Detta resonemang stöds av Hägglund som menar 
                                                 
173 Rosenberg M. J., e-Learning strategies for delivering knowledge in the digital age. (2001) The 
McGraw-Hill Companies, Inc. s. 31   
174 Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 33 ff. 
175 Rosenberg M. J., E-learning strategies for delivering knowledge in the digital age. (2001) The 
McGraw-Hill Companies, Inc. s. 30 
176 Sällström A., Är e-learning en ny utbildningsform? (2001) 
http://www.online.ltu.se/publications/articles/Artikel1.pdf Centrum för distansöverbyggande 
lärande (CDL) Läst 2004-02-26 
177 Forssman, Thullberg S. i Höij M., Myt att skolan är trögrörlig. Computer Sweden 2003-09-12 i 
Affärsdata http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 2004-05-17 
178 Eriksson L.T., Hultén P. & Zettergren T., e-learning för flexibelt lärande. 2000 1:a uppl. 
Centrum för Flexibelt Lärande, Söderhamn. s. 25 
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att e-learning är ett effektivt verktyg för att ett företag ska kunna förmedla en 
samlad bild av företagskulturen till alla anställda179. Skandias förväntningar på e-
learning var däremot små, nästan obefintliga. 
 
Förväntningarna varierar mycket hos BTS kunder. Stora kunder är mer insatta och 
har högre förväntningar än de små företagen. I och med detta har de större 
företagen mer förståelse för eventuella problem som kan uppstå rörande e-
learning.  
 
Det verkar som om få företag hade förväntningar om att e-learning skulle bidra till 
kostnadsreduceringar till skillnad från vad som angetts i teorikapitlet. Rosenberg 
är en av flera som har nämnt att den starkaste orsaken till att företag använder sig 
av e-learning är just kostnadsaspekten. Det är mycket intressant att 
processutvecklaren på Sydkraft understryker att företaget inte hade något fokus på 
att e-learning skulle bidra till kostnadsreduceringar. Företagets förväntningar var 
istället att kunna sprida information och öka tillgängligheten på ett effektivare 
sätt. Utifrån detta perspektiv anser vi att den ekonomiska aspekten är åsidosatt och 
företagen lägger mer vikt vid att företaget ska kunna bli effektivt i spridningen 
och tillgängligheten av information.  
 
Ett annat intressant fenomen är att konsulten på BTS säger att stora företag är mer 
insatta i e-learning än de mindre företagen, vilket bidrar till att de stora företagen 
har högre förväntningar. Vi ser att detta dock inte stämmer överens med 
utbildningsansvarig på Skandia som menar att företaget inte hade några större 
förväntningar på e-learning. Detta tolkar vi som att företaget inte hade någon 
större kännedom om utbildningsmetoden och vilken inverkan denna skulle ha på 
företaget. Detta kan dock bero på att Skandia var tidigt ute på marknaden och 
hade därför inte några större förväntningar.  
 

5.1.4 E-learning i förhållande till traditionellt lärande  
Forslin betonar att lärande sker ständigt och oavbrutet samt att nya sinnesintryck 
integreras med de redan existerande erfarenheterna. Han utkristalliserar ett visst 
antal pedagogiska aspekter som krävs för en organisations lärande. Exempel på 
detta är direkt arbetsrelaterad undervisning, utvecklade samarbetsrelationer, 
vidgade perspektiv etc.180  
 
Svensson & Åberg anser att den traditionella lärprocessen innehåller 
anpassningsinriktat lärande, yttre motivation, passiv studeranderoll, ytlig kunskap, 
enskilt lärande etc. I det traditionella lärandet sprider läraren information som 
deltagarna ska memorera för att slutligen genomföra en examination som 
synliggör om deltagarna har lärt sig någonting. Kursen kan antingen ske på 
företaget eller så åker de anställda iväg på konferens i en eller flera dagar. 

                                                 
179 E-learning ett suveränt medel för att sprida företagskulturen. Computer Sweden (2002-01-14) i 
Affärsdata http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 2004-04-06 
180 Forslin J. & Thulestedt B-M., Lärandeorganisation: Att utveckla kompetens tillsammans. 
(1993) Publica - C.E. Fritzes AB s. 38 
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Lärandet ger trygghet, struktur och igenkännande och kan därför ses som en 
naturlig och självklar lärprocess.181    
 
Sigma Education är det företag som använder mest e-learning i förhållande till det 
traditionella lärandet - ca 80 % utgörs av e-learning. Detta är inte så förvånande, 
eftersom Sigma Education är ett företag som utvecklar e-learning. Skandia är ett 
annat företag där procentsiffran är över 50 % - till och med uppemot 60 %. 
Företaget använder mycket sällan utbildningar som enbart innehåller traditionellt 
lärande. På AstraZeneca R&D utgör e-learning 20-25 % av det traditionella 
lärandet. Hos Sydkraft och Tarkett nämns det däremot att e-learning utgör en 
mycket liten del, siffran är nästintill försumbar.  
 
Det är intressant att se hur företagen använder e-learning i förhållande till det 
traditionella lärandet. Enligt alla intervjupersoner kommer procentsatsen att höjas 
inom de närmsta åren. Vad som är mest häpnadsväckande i figur 6 på sidan 62 är 
att AstraZeneca R&D har så högt användande i förhållande till antalet år som 
företaget har använt e-learning. Även om företaget bara har använt e-learning i tre 
år ligger AstraZeneca R&D högt upp på skalan av användande. 
 
Intervjupersonerna anser att det traditionella lärandet är något som ett företag 
behöver men där e-learning kan ersätta en del. Det är viktigt, enligt samtliga 
intervjupersoner, att se till syftet med utbildningen för att kunna välja rätt metod. 
Utbildningsansvarig på Vodafone nämner att det är viktigt att se till vad 
utbildningen ska uppnå, d.v.s. vilken kunskap som behövs, vad det får kosta och 
vilken som är målgruppen. 
 
Enligt intervjupersonerna krävs det rätt utbildningsmetod för att uppnå ett 
effektivt lärande. Det krävs att ett företag ser till behovet i företaget för att klara 
av att utbilda sina anställda på ett effektivt sätt. Enligt Forslin är det mycket vikigt 
att ett företag inser att medarbetarna lär sig bäst när kursen är direkt 
arbetsrelaterad Detta gör lärandet mer effektivt, samtidigt som medarbetarna 
skapar sig en uppfattning om hur det går till i verkligheten.  
 
Utbildningschefen på Sigma Education och processutvecklaren på Sydkraft är 
eniga om att det är viktigt att skicka iväg medarbetare på kurser utanför företagets 
väggar för att kunna ta in ny kunskap. Processutvecklaren påpekar att vi lever i ett 
informationssamhälle där medarbetarna konstant matas med information och för 
att de ska kunna ta till sig ny kunskap är den enda lösningen att åka iväg på kurs. 
Utbildningschefen på Sigma Education nämner att en hårt arbetande anställd 
behöver komma ifrån arbetet och incitamentet bör skilja sig från det rutinmässigt 
vardagliga arbetet.      
 
Konsulten på BTS anser dock att det inte är många anställda i ett företag som får 
möjligheten att åka på en konferens eller kurs men om företaget använder e-
learning kan alla anställda delta i en utbildning. Han poängterar också att den som 
skickas på konferens inte alltid är motiverad att åka, vilket bidrar till att platsen 
                                                 
181 Svensson L. & Åberg C. E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 73 
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upptas av fel person samt att kunskapen kan bli försummad och inte förmedlas till 
resten av medarbetarna.     
 
Denna syn stöds av Clark som även han hävdar att det inte alltid är de som får 
delta på konferenser som är motiverade till att delta men de åker ändå för att få 
miljöombyte. Han skriver att konferenser ses, i det traditionella lärandet, som en 
faktor till motivation men han förkastar detta påstående.182 
 
Självklart kan det vara som intervjupersonerna på Sigma Education och Sydkraft 
säger att de anställda behöver komma iväg för att kunna ta till sig ny kunskap, 
vilket ofta sker vid traditionellt lärande. Däremot finns det är också en risk att 
motivationen till att lära sig försvinner när en anställd åker på kurs. Denne kan 
inrikta sig helt och hållet på att skapa personliga kontakter och därmed försvinner 
hela syftet med att få ny kunskap. Vi instämmer i att en hårt arbetande anställd bör 
komma bort från sitt vardagliga arbete men summan av uppehållet från arbetet 
kan kosta företaget en hel del pengar.  
 

5.1.5 Självdisciplin och motivation 
För att kunna genomföra e-learning, anser Svensson & Åberg, att det krävs stor 
självdisciplin och stark målmedvetenhet. Detta uttrycks på följande sätt;183 
 

”E-learning är inte lämplig för alla individer, eftersom resultatet i hög grad 
beror på deltagarnas förkunskaper, intresse och motivation.”  

 
IT Training Manager på AstraZeneca R&D anser att e-learning kräver 
självdisciplin och att utbildningsmetoden inte passar alla människor, d.v.s. att det 
är lätt att skjuta en uppgift på framtiden. Även intervjupersonerna på Sydkraft och 
TetraPak GT&D anser att e-learning kräver självdisciplin. Konsulten på BTS 
anser att det måste finnas en gruppdynamik där användarna genom teamarbete lär 
sig av varandra och på så sätt känner ansvar gentemot varandra. Detta bidrar till 
att det blir svårare för den enskilde individen att hoppa av kursen. 
 
Clark & Mayer har en likvärdig uppfattning som intervjuföretagen och menar att 
det är svårt att hålla kvar kursdeltagare och få dem intresserade av e-learning. 
Utbildningsmetoden kräver större individuell disciplin än traditionell utbildning. 
Enligt Clark & Mayer är det viktigt att utformningen av utbildningen är 
genomtänkt och att de motiverande faktorerna är välplanerade.184 
 
Det verkar som om självdisciplin är den mest negativa aspekten som e-learning 
innefattar. Det är svårt för en anställd att kunna ta sig friheten till att studera, 
antingen på arbetet eller hemma. Clark & Mayer anser att det är enklare för 

                                                 
182 Clark D., Psychological myths in e-learning. Medical teacher, Vol 24, No. 6, Nov. 2002 i 
Academic Search Elite. Läst 2004-04-14 
183 Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 37 
184 Clark R. C. & Mayer R. E., e-Learning and the Science of Instruction. (2003) John Wiley & 
Sons, Inc. s. 26 
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deltagarna i en e-learningkurs att hoppa än vid klassrumsundervisning, vilken 
verkar vara en hållbar åsikt. Vid traditionell utbildning blir närvaron mer påtaglig, 
d.v.s. att arbetskamraterna och läraren märker om en person inte dyker upp till 
utsatt tid.   
 
Intervjupersonerna har en gemensam uppfattning och syn på sina anställda och 
motivationsfaktorn i företagen. De intervjuade anser att företagen inte behöver 
motivera medarbetarna till att använda e-learning utan de anställda känner kravet 
av att använda denna utbildningsmetod för att kunna utföra ett bra arbete. Trots 
detta motiverar AstraZeneca R&D sina anställda genom att de får tillgång till 
kurser var de än befinner sig och när de har tid. På Skandia förutsätts det att 
medarbetarna tar till sig ny kunskap. Medarbetarna vill inte ställas inför ett 
scenario där de, vid ett möte med en kund, inte har tillräckligt med kunskap. På 
Skandia finns det mer vilja och önskemål hos medarbetarna angående e-learning 
än vad det finns möjligheter.  
 
Konsulten på BTS anser att företag som investerar i e-learning ”…vill ha mer än 
en bok på burk”. Enligt konsulten är det viktigt att företagen klarar av att 
marknadsföra utbildningsmetoden internt på företaget. Syftet med detta är att 
företaget ska skapa en positiv syn hos sina anställda. Konsulten på BTS anser att 
användarna av e-learning ska bli motiverade till att använda utbildningsmetoden 
men för att kunna motivera de anställda krävs det att företagen använder ett antal 
faktorer. Utbildningen måste vara skräddarsydd för att passa målgruppens 
verksamhet och det måste finnas relevans i innehållet. Humor är ytterligare en 
faktor, vilken bidrar till att användarna stimuleras och engageras av en lättsam syn 
på utbildningen. Andra viktiga faktorer är att utbildningen ska bestå av bra 
pedagogik, vilket bidrar till att användarna får forska och prova på samt att det ges 
feedback och coaching. Slutligen måste det finnas en bra support dit kunderna 
eller användarna kan vända sig till med frågor.  
 
Vi har nämnt att e-learning kan bidra till att medarbetarna har svårt att lära sig på 
egen hand eftersom det kräver att en deltagare har god självdisciplin. Vi hade 
funderingar om hur företagen motiverade sina anställda att genomföra en e-
learningutbildning eller kurs. Det visade sig, i generella drag, att medarbetarna 
inte behövde bli motiverade till att genomföra en kurs utan de anställda såg det 
som ett krav för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt samt en möjlighet att 
skaffa ny kunskap. IT Training Manager på AstraZeneca R&D nämner även att en 
motivationsfaktor är att företaget erbjuder de anställda tillgänglighet vart de än 
befinner sig, vilket även konsulten på BTS nämner som en motivationsfaktor. Det 
är intressant att företagen inte använder några specifika motivationsfaktorer och 
att de anställda ändå utbildar sig. Detta kan tyda på att de anställda är mycket 
benägna om att vilja utveckla sin kompetens vilket kan skapa bättre 
förutsättningar för framtida arbeten eller befordringar. Detta tyder på att 
medarbetarna tycker det är spännande att själva kunna påverka sina kunskaper.  
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5.1.6 Tekniska hinder 
Enligt Clark & Mayer måste en utbildning både ta hänsyn till de tekniska och de 
mänskliga faktorerna för att kunna genomföras och för att budskapet ska nå 
fram.185 Eriksson mfl. anser att videokonferenser kan medföra tekniska hinder i 
form av att det kan uppstå en viss tidsfördröjning186.  
 
CD-ROM kan, enligt Rosenberg, leda till att en anställd ställs inför en besvärlig 
situation. Eftersom inte innehållet kan uppdateras på ett enkelt sätt anser 
Rosenberg att denna teknik är ett tekniskt hinder som medför svårigheter, både för 
företag och de anställda.187    
 
Utbildningsansvarig på Skandia anser att e-learning kan medföra två negativa 
effekter. Utbildningsmetoden måste fungera rent tekniskt. När en läsare öppnar en 
bok kan denne ta del av innehållet direkt men om datorn inte fungerar finns inte 
möjligheten att komma åt informationen. Den andra negativa effekten 
framkommer när e-learning inte kan uppdateras i det avseendet att allt material är 
färdigställt vid kursstart till skillnad från det traditionella lärandet. 
Utbildningsansvarig på Skandia anser också att tekniska delar inte brukar vara 
kompatibla med varandra, vilket innebär mycket problem som t. ex olika 
versioner på program och brandväggar. En annan nackdel med e-learning kan vara 
att nya versioner på program och system dyker upp kontinuerligt, vilket kan ställa 
till med problem för företag. Utbildningsansvarig på Vodafone anser också att det 
är svårt att hitta bra övningar som passar e-learning och menar att det är svårt att 
åstadkomma bra simuleringar. Även konsulten på BTS anser att e-learning kan 
medföra vissa tekniska problem. Hinder kan uppstå om alla inte har tillgång till 
Internet eller om det uppstår systemfel med uppkopplingen. Andra tekniska 
problem som kan uppkomma är om kursen använder operativsystem och ”plug-
in” medan deltagarna använder andra system. 
 
Uppfattningen som utbildningsansvarig på Skandia har stöds av Rosenberg. Om 
inte uppdateringarna fungerar från företagets sida finns det inget positivt med att 
använda e-learning. CD-ROM är att betrakta som ett verktyg där 
uppdateringsmöjligheterna är minimala om information måste uppdateras 
effektivt. Eftersom e-learning står för elektroniskt lärande är utbildningsmetoden 
mycket känslig och om det blir strömavbrott finns det inget att göra. Företag som 
använder e-learning måste informera sina medarbetare om vilket operativsystem 
som ska användas samt övriga hinder som kan blockera, t.ex. filhämtning. För att 
inte stöta på tekniska problem måste företag skapa en dialog med medarbetarna 
och informera om säkerheten vid användande av datorer utanför företaget. Det är 
viktigt att företag har en backup av traditionella lektioner om det skulle inträffa ett 
längre avbrott p.g.a. tekniska problem. Det största problemet är dock att flera 

                                                 
185 Clark R. C. & Mayer R. E., e-Learning and the Science of Instruction. (2003) John Wiley & 
Sons, Inc. s. 25 
186 Eriksson L.T., Hultén P. & Zettergren T., e-learning för flexibelt lärande. 2000 1:a uppl. 
Centrum för Flexibelt Lärande, Söderhamn. s. 36 ff. 
187 Rosenberg M. J., e-Learning strategies for delivering knowledge in the digital age. (2001) The 
McGraw-Hill Companies, s. 28 
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olika operativsystem används, vilket bidrar till att alla inte kan genomföra en 
utbildning.  
  

5.1.7 Pedagogiken ifrågasätts  
Enligt Svensson & Åberg kan utbildningar variera, både i innehåll och kvalitet, 
hos företag som utvecklar e-learningutbildningar. Detta medför att ett företag som 
ska investera i en kurs eller system ställs inför ett svårt val om företaget inte 
innehar kunskaper i e-learning.188 Clark & Mayer spinner vidare på Svensson & 
Åbergs diskussion och anser att en kurs inom e-learning måste vara specifik för 
att medarbetarna ska få rätt kunskap189. 
 
Konsulten på BTS menar att företag har bristfällig kunskap i hanteringen av den 
nya lärstilen, d.v.s. den nya pedagogiken är främmande för företag. Ur den 
pedagogiska synvinkeln ifrågasätter den utbildningsansvarige på Vodafone e-
learning. Företaget behöver komplettera med praktiska övningar eftersom det är 
svårt för deltagare att omvandla teoretiska fakta till praktisk förmåga. En lärare 
kan lättare anpassa sig efter gruppens nivå vid traditionell undervisning. Den 
utbildningsansvarige anser även att läraren har svårare att följa gruppen eller 
individen vid användande av e-learning. Läraren har svårare att tyda signaler och 
hantera frågor som uppstår under en elektronisk utbildning. I ett klassrum och 
inför en grupp har läraren större möjlighet att trycka på vissa ord eller betona vad 
som är viktigt. Utbildningschefen på Sigma Education hävdar bestämt att det inte 
finns någonting som ersätter en människa när det handlar om utbildning. Om 
läraren är en karismatisk lärare kommer deltagaren att komma ihåg denne i resten 
av sitt liv och det finns inte någon form av e-learning i hela världen som kan 
ersätta detta.  
 
Eriksson mfl. anser däremot att deltagarna kan, med hjälp av videokonferens, 
kommunicera med varandra på ett bra sätt och att läraren blir en person och inte 
enbart ett namn. De nämner dock att videokonferens kan medföra tidsfördröjning, 
vilket är en märkbar nackdel.190 
 
Jerpseth uttryckte sig år 2000 att det är en tidsfråga innan e-learningföretagen står 
inför ett misslyckande. Det skulle inte ta lång tid innan företag som inte kan 
leverera skulle försvinna från marknaden. Han menar att pedagogiken som 
erbjuds håller bristfällig kvalitet samt att leverantörerna inte kan hålla vad de 
lovar p.g.a. att kunskapen inte finns hos leverantörerna.191 Skärskogs åsikter 

                                                 
188 Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 37 
189 Clark R. C. & Mayer R. E., e-Learning and the Science of Instruction. (2003) John Wiley & 
Sons, Inc. s. 24 f.  
190 Eriksson L.T., Hultén P. & Zettergren T., e-learning för flexibelt lärande. (2000) 1:a uppl. 
Centrum för Flexibelt Lärande, Söderhamn. s. 36 ff. 
191  Byttner K-J., E-utbildningar håller inte måttet.  Computer Sweden  2000-11-27 i IDG 
http://nyheter.idg.se/display.pl?ID=001127-CS8 Läst 2004-03-03 
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stämmer överens med Jerpseth men han menar också att det läggs för stort fokus 
på tekniken utan att fokusera på individen192. 
 
Pedagogiken kan således bli åsidosatt om inte företaget ser till vilka som ska 
nyttja e-learningutbildningen, d.v.s. vilken målgrupp eller i vilket syfte 
utbildningen genomförs. Är det enbart en nischad kurs behöver inte pedagogiken 
vara speciellt hög eftersom användarna troligtvis redan har den grundläggande 
kunskapen. Däremot bör pedagogiken vara bra i de grundläggande kurserna för att 
de mindre vana användarna av datorer och e-learning ska kunna genomföra 
kursen eller utbildningen. Det är viktigt att de e-learningutbildningar som riktar 
sig till alla på ett företag innefattar olika nivåer för att kunna tillfredställa alla 
medarbetare beroende på tidigare kunskaper. Vi håller med Sigma Education om 
att det inte går att ersätta en kanonlärare eftersom personligheten och förmågan att 
kunna förklara har en mycket avgörande roll i inlärningen. Innan dot-com-
kraschen innehöll e-learningutbildningarna mycket avancerad teknik vilket 
troligen inte var bra för utbildningarnas syfte. Självklart är det ett roligt inslag om 
det händer något på datorn samtidigt som det inte får ske för mycket. I vissa fall 
kan tekniken ta överhand vilket bidrar till att medarbetarna blir ställda och inte 
känner sig hemma med alla tekniker. En traditionell undervisning kan även den 
vara tråkig men om läraren har en bra pedagogisk förmåga sker det en levande 
berättelse.   
 
 

5.2 TIDEN MED E-LEARNING  
 

5.2.1 Varför övergå till e-learning? 
Rosenberg menar att ett företag eller en organisation använder e-learning i syfte 
att skära ner resekostnader, spara tid och att höja kunskapsnivån etc.193. Enligt en 
artikel i personal & ledarskap använder Ericsson e-learning för att spara pengar. 
Företaget har räknat ut att de kommer att spara 15-30 procent av sina kostnader 
tack vare e-learning. Anledningen till detta är att företaget har en väl utbyggd och 
utvecklad teknisk infrastruktur.194  
 
Anledningen till varför Sigma Education tog steget över till e-learning var att 
företaget ville reducera kostnader, vilket stödjer förgående teorier. Detta var även 
en av anledningarna till varför Vodafone tog steget över till e-learning.  
 

                                                 
192 Special: Utbildning och kompetensutveckling - E-utbildningsbranschen sållar agnar från vetet. 
Personal & ledarskap 2002-08-22 i Affärsdata  http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 
2004-03-04 
193 Rosenberg M. J., E-learning strategies for delivering knowledge in the digital age. (2001) The 
McGraw-Hill Companies, Inc. s.30 
194 Special: Utbildning och kompetensutveckling – E-utbildningsbranschen sållar agnar från vetet. 
Personal & Ledarskap 2002-08-22 i Affärsdata http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 
2004-03-12 
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Svensson & Åberg anser att ett företag kan erbjuda en ”just-in-time”kurs till sina 
medarbetare med hjälp av e-learning. Medarbetarna kan även själva välja vilka 
kurser som är nödvändiga och som de vill genomföra. Learnways stödjer Svensson 
& Åbergs syn på e-learning, d.v.s. möjligheten att erbjuda stor flexibilitet gällande 
tid och rum.195 Learnways påpekar också att e-learning bidrar till att många 
deltagare får tillgång till det bästa materialet och den bästa läraren samtidigt196. 
Även tillgängligheten är ett perspektiv som Svensson & Åberg nämner som en 
anledning till varför ett företag eller organisation ska använda e-learning197.  
 
Anledningen till varför Vodafone började använda e-learning speglar Learnways 
och Svensson & Åbergs syn på e-learning. På Vodafone arbetar hundratals 
agenter som befinner sig på ett antal olika geografiska orter. Samtliga agenter 
behöver genomgå utbildningar vid samma tillfälle vilket var ett problem innan 
företaget implementerade e-learning. Den nya utbildningsmetoden gjorde det 
möjligt för Vodafone att tillgängliggöra utbildningen till alla agenter, oavsett tid 
och rum. Intervjupersonerna på AstraZeneca R&D och Sydkraft hävdar dock att 
anledningen till varför de tog steget över till e-learning berodde på att de vill 
kunna sprida kunskap i en stor organisation. Utbildningsansvarig på Skandia 
antyder att deras huvudsyfte med e-learning var att kompetenssäkra materialet, 
d.v.s. att alla deltagare skulle få samma information av olika lärare.  
 
Enligt konsulten på BTS kan utbildning, med hjälp av datorer, nå ut till flera 
individer samtidigt och på ett snabbare sätt. E-learning ger även möjlighet att ha 
fakta centralt och informationen är trevligare utformad. 
 
Vad som är intressant inom detta område är att det endast är utbildningschefen på 
Sigma Education som nämner kostnadsreduceringar som den främsta anledningen 
till varför företaget tog steget över till e-learning. Utbildningsansvarig på 
Vodafone nämner också att kostnadsreduceringar var en anledning till 
övergången, dock inte den främsta. Detta tyder på att företagen är mer benägna att 
spara tid, öka tillgängligheten och effektivisera utbildningar med hjälp av e-
learning än att reducera kostnader. Det är också viktigt att lärarna har samma syn 
på kursmaterialet för att kunna kvalitetssäkra utbildningen. I teorin skrivs det 
mycket om att företag kan spara åtskilliga summor pengar genom att införa e-
learning och att denna kostnadsreducering är den främsta anledningen till varför 
e-learning bör implementeras i företagen. Men ofta är det andra faktorer som 
värderas högre och som bidrar till att investeringar i e-learning genomförs i 
företag. Svensson & Åbergs resonemang om att e-learning bidrar till ökad 
flexibilitet och bättre tillgänglighet stöds av de resterande intervjupersonernas 
anledningar till varför deras företag tog steget över till e-learning. 
Intervjupersonerna vill dock inte kalla det att företagen tog steget över till e-
learning utan menar att e-learning stegvis kom smygandes in i organisationerna.  
 

                                                 
195 e-utbildning 2000-10-18 http://www.learnways.se/Article/View.asp?item=75 Läst 2004-03-05 
196 ibid.  
197 Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 32 ff. 
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5.2.2 E-learning – ett komplement eller ett självständigt verktyg? 
Enligt Morrison är lärande en push-modell eller en pull-modell. Den förstnämnda 
modellen avser traditionell utbildning medan den andra syftar på e-learning.198 
Om vi tar hänsyn till Morrisons teori om push och pull anser vi att de undersökta 
företagen ligger mellan dessa två modeller (figur 7). Anledningen till detta är att 
samtliga företag använder en kombination av e-learning och traditionellt lärande. 
 

 
 

Figur 7 
 
Det är få teknikföretag som stödjer teorin att e-learning kan ersätta alla former av 
lärande. Enligt Mullich är det ”blended learning” som är den mest aktuella formen 
av lärande ute i företagen idag. För Mullich står ”blended learning” för teknologi 
som används i samband med traditionell undervisning.199 
 
Manning anser att styrkan med ”blended learning” är att den möjliggör för 
användarna att lära in och utvecklas i sin egen takt. Manning anser att alla 
individer är olika. En del människor föredrar klassrumsundervisning medan andra 
föredrar e-learning.200 Trasler anser att ”blended learning” avser frihet för den 
enskilda individen att själv välja det medium som passar individens 
inlärningsstil201. 
 
Samtliga intervjupersoner anser att e-learning ska fungera som ett komplement till 
det traditionella lärandet. För att få bästa möjliga resultat, anser utbildningsledaren 
på Tarkett, att den bästa lösningen är att växla mellan teori, handledning och 
självstudier. Även IT Training Manager på AstraZeneca R&D anser att den bästa 

                                                 
198 Morrison D. E-learning Strategies: How to implementation and delivery right first time . (2003) 
John Wiley & Sons Ltd. s. 26 ff.  
199 Mullich J., A second act of E-learning. Workforce Management Feb. 2004 vol. 83 p. 52 i 
Academic Search Elite. Läst 2004-04-29  
200 Trasler J., Effective learning depends on the blend. Industrial and Commercial Traning vol. 34 
(2002) i Emerald Läst (2004-04-29) s. 193 
201 ibid. s. 191 ff 
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lösningen för att lyckas är att använda ”blended learning”. På så sätt har 
medarbetarna tillgång till kurserna vart de än befinner sig och kan genomföra dem 
när de känner att de har tid. Deltagarna har även frihet att själva välja om de vill 
genomföra en hel utbildning eller endast delar av en kurs. IT Training Manager på 
AstraZeneca R&D anser också att det går att anpassa sig efter olika 
inlärningsstilar genom ”blended learning”. Liksom tidigare nämnda 
intervjuperson menar även utbildningsansvarig på Tarkett att den enskilde 
medarbetaren själv ska kunna välja när han eller hon vill ta del av utbildningen. 
På så sätt kan de anställda genomföra utbildningen när de har tid och lust och är 
därför inte uppbundna till ett specifikt datum eller klockslag. Utbildingsansvarig 
på Skandia betonar att även om e-learning är ett utmärkt sätt att komma åt 
information ser denne inte verktyget som en ”stand-alone”-lösning. 
Processutvecklaren på Sydkraft instämmer i Mannings uttalande om att alla 
individer är olika och företaget menar att e-learning är ett positivt verktyg men 
som däremot inte passar alla individer.  
 
Som det framgick i empirin anser konsulten på BTS att det är syftet med lärandet 
som avgör om e-learning endast ska ses som ett komplement till det traditionella 
lärandet eller om det ska ses som ett eget verktyg. Eftersom konsulten anser att 
det inte spelar någon roll i vilken form lärandet levereras är det upp till företagen 
att bestämma vilken form som är den bästa för just den situationen. Denne anser 
dock att det är bra att kombinera olika medier.    
 
Från våra intervjuer framgår att e-learning endast bör ses som ett komplement till 
det traditionella lärandet. Även om e-learning kan ersätta vissa kurser fullt ut 
finner vi ingen anledning till varför e-learning skulle ersätta alla utbildningar och 
hela lärandet. Om vi ser till våra undersökta företag har Mullich rätt i sitt 
resonemang att det är ”blended learning” som är den mest förekommande formen 
av lärande ute i företagen idag. Eftersom e-learning inte passar alla individer är 
det viktigt att företagen tänker på vilken målgrupp utbildningen riktar sig till. 
Företagen behöver inte använda de mest avancerade utbildningsmetoderna om de 
vet att det är en hög medelålder bland medarbetarna. Däremot bör kanske de 
människor som är emot e-learning ska slippa genomgå en elektronisk utbildning 
utan det är minst lika viktigt att lära dessa personer handskas med datorer som 
yngre medarbetare. 
 
Morrison undrar varför företag idag anser att det traditionella lärandet är viktigt, 
istället för dyrt och inflexibelt som de tyckte för ett par år sedan. Anledningen kan 
vara företagens rädsla och/eller svårighet med att implementera och införa e-
learning. Morrison anser att rädslan kan ha uppstått hos företag som gick för fort 
fram vid dot-com-eran.202 
 
På Tarkett finns det vissa medarbetare som aldrig tidigare har använt e-learning 
p.g.a. att de inte är uppvuxna med datorer. Dessa människor har en rädsla för e-
learning och är rädda för att göra fel. Utbildningsledaren på Tarkett anser därför 

                                                 
202 Morrison D. E-learning Strategies: Hoe to implementation and delivery right first time. (2003) 
John Wiley & Sons Ltd. s. 17 ff. 
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att det kan vara svårt att övertyga dessa medarbetare att delta i utbildningar som 
kräver datorhantering. Företaget är mycket medvetet om att denna rädsla existerar 
och därför är Tarkett mycket noga med att förklara för medarbetarna hur e-
learning fungerar. Även vissa medarbetare inom Sydkraft har ett visst motstånd 
till att sätta sig framför datorn och genomföra en utbildning. Intervjupersonen 
poängterar att det tar tid att implementera e-learning i vardagliga arbetsrutiner.  
 
Vi ser ett klart och tydligt samband mellan teorin och vissa utav de undersökta 
företagen i avseendet att det finns en rädsla till e-learning hos medarbetarna. Både 
på Tarkett och Sydkraft existerar denna osäkerhet vilken kan bero på den relativt 
höga medelåldern i företagen.  
 

5.2.3 De främsta användningsområdena för e-learning 
Som det framgår i teorin anser Hägglund att e-learning gör det möjligt för ett 
företag att effektivt förmedla en samlad bild av företagskulturen till alla anställda. 
När ett företag agerar på en global marknad är det viktigt att företaget lyckas 
skapa en gemensam bild av verksamheten så att de anställda förmedlar samma 
budskap.203  
 
Flera utav de undersökta företagen använder e-learning främst vid 
introduktionskurser för nyrekryterade. Sydkraft har en introduktionsutbildning 
som heter ”Välkommen till Sydkraft” vilken sprider samma kunskap till alla 
anställda i företaget och utgör en bas för vad Sydkraft står för. Sydkraft vill att 
medarbetarna ska ”leva” varumärket även om företagskulturen inte är tillräckligt 
stark. Företaget försöker skapa ett starkt varumärke med starka ståndpunkter som 
ska genomsyra hela Sydkrafts personalavdelning och utbildningsverksamhet. 
Även på Astra Zeneca R&D och TetraPak GT&D används e-learning för 
nyrekryterade. På så sätt behöver en nyanställd inte vänta på en schemalagd 
utbildning för att komma in i arbetet utan denne kan förbereda sig inför 
arbetsuppgifterna redan innan första arbetsdagen. Utbildningschefen på Sigma 
Education anser att e-learning lämpar sig bäst vid specifika produktutbildningar. 
Samtidigt betonas det att e-learning inte ska användas till långa kurser eller 
generella ämnen utan vidare koppling till affärsvärlden.  
 
Hägglund poängterar att det är mycket viktigt för företagen att skapa ett starkt 
varumärke. Företagen vill även att de anställda ska ha en gemensam uppfattning 
om vad varumärket står för och representerar. För att uppfylla detta är det mycket 
vanligt att företagen använder elektroniska introduktionskurser vid nyrekrytering. 
Anledningen till detta är främst för att medarbetarna ska vara förberedda på de 
uppgifter som komma skall. En annan anledning kan vara att företagen inte vill att 
det ska skapas något missförstånd ute på marknaden utan medarbetarna ska ha en 
klar bild över hur de ska representera företaget och vilket budskap de ska sprida. 
Eftersom de undersökta företagen är stora och hårt bevakade av press och media 
kan ett uttalande leda till stora konsekvenser för företaget.  
                                                 
203 E-learning ett suveränt medel för att sprida företagskulturen. Computer Sweden 2002-01-14 i 
Affärsdata http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst den 2004-04-06 
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5.2.4 Trender inom e-learning 
Tsakiris anser att e-learning varken är en modefluga eller en trend som snart går 
över. Han menar att organisationer behöver mer än traditionella metoder för att de 
ska kunna tillgodose rätt kunskap, vid rätt tid och till en rimlig kostnad.204  
 
En av anledningarna till att Sydkraft gick över till e-learning grundar sig i att det 
är ett teknikföretag som ville testa e-learning i ett tidigt skede. Liknande scenario 
inträffade också på Skandia. Även om företaget inte hade bred kunskap om e-
learning och inte var särskilt insatta i ämnet ville man ändå testa denna 
utbildningsmetod. Skandia ville helt enkelt inte befinna sig vid sidan om 
utvecklingsmöjligheterna och därför inte kunna ta del av e-learning 
överhuvudtaget.  
 
Tsakiris uttalande om att e-learning inte är en modefluga eller trend visas i att 
både Sydkraft och Skandia verkar ha investerat i e-learning utan att ha stor 
kunskap i ämnet. Företagen ville ligga långt fram i den tekniska utvecklingen och 
följde därför den trend som rådde. I och med detta fanns det en risk i att Sydkraft 
och Skandia tog förhastade beslut som kunde leda till att företagen begick misstag 
som de annars hade kunnat undvika. Om företagen istället hade tagit reda på mer 
information om e-learning och haft större kunskap om utbildningsmetoden hade 
företagen eventuellt kunnat få ut mer av sina investeringar och tillgodosett 
behoven ännu bättre. Företagen borde dock inte ha uteslutit e-learning som 
utbildningsmetod utan de behöver komplettera det traditionella lärandet med e-
learning. 

5.2.5 Skräddarsydd e-learning 
Beroende på vilken grad av skräddarsyddhet e-learning har menar Morrison att 
svårigheten med att implementera utbildningsmetoden varierar205. 

                                                 
204 Tsakiris G., E-learning är ingen modefluga. (2001) Veckans affärer 2001-12-17 i Affärsdata. 
http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 2004-03-04  
205 Morrison D. E-learning Strategies: How to implementation and delivery right first time. (2003) 
John Wiley & Sons Ltd. s. 30  
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Figur 8 
 
Vi har utvecklat och modifierat Morrisons modell (figur 8) med grader av 
skräddarsyddhet. Vår förändring av modellen har inneburit att åtta nivåer av 
skräddarsyddhet har blivit tre. Detta är gjort för att kunna placera in företagen i 
modellen på ett rättvisande sätt.  
 
Vi har placerat samtliga företag på de två första nivåerna av pyramiden. Vad som 
dock kan påpekas är att användande av e-learning i de olika nivåerna och hos de 
olika företagen varierar. Detta förändrar dock inte var de är representerade i 
pyramiden och att de därmed har olika grader av skräddarsyddhet. Detta har i sin 
tur betydelse för svårigheten att implementera e-learning i respektive företag. Det 
är, enligt oss, svårare för en del av företagen att implementera e-learning än andra 
oavsett om de har samma nivå av skräddarsyddhet. Vi grundar detta påstående på 
att de olika företagen varierar med avseende på; IT-mognad, resurser för 
investeringar av e-learning samt företags- och infrastruktur. Det bör t.ex. vara 
lättare för Sigma Education än för Tarkett att implementera skräddarsydd e-
learning. Detta beror på att Sigma Education är ett IT-konsultföretag som delvis 
säljer e-learning, medan Tarkett är ett industriföretag som visserligen ligger långt 
fram på IT området, men som inte har IT som främsta kompetens.  
 

5.2.6 Populära tekniker 
Enligt Larsson befinner sig e-learning för tillfället i en expansiv fas. E-learning 
består av en samling teknologier, produkter, tjänster och processer som också är i 
ett utvecklingsstadium på grund av den påskyndande konkurrensen.206  
 
                                                 
206 Morrison D., E-learning strategies: How to get implementation and delivery right first time. 
(2003) Wiley & Sons Ltd., s. 21 
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Enligt Svensson & Åberg existerar det ett antal olika tekniker inom e-learning. 
Vid kurser som genomförs med hjälp av e-learning kan tekniker såsom 
multimedia, videokonferens och e-post användas.207  
 
På Learnways hemsida framgår att begreppet e-learning står för interaktivt lärande 
via Internet eller Intranet, CD-ROM, DVD, lärande i nätverk, virtuella klassrum 
m.m. Lernways menar också att lärandet antingen kan ske enskilt eller 
tillsammans med en handledare, så länge lärandet sker framför en dator.208 
 
Det gemensamma hos samtliga undersökta företag är att de använder webbaserat 
lärande. Däremot skiljer sig företagen åt gällande användandet av de andra 
teknikerna. I figur 9 visas vilka tekniker de olika företagen använder. 
 

Använda tekniker vid e-learning  
 

Företag Webbaserad CD-ROM Videokonferens Telefonkonferens 
AstraZeneca R&D X X   
Sigma Education X    
Skandia X  X X 
Sydkraft X X   
Tarkett X X X  
TetraPak GT&D X  X  
Vodafone X    

 
Figur 9 

 
Anledningen till att AstraZeneca R&D valde att implementera webbaserad e-
learning och CD-ROM beror på att företaget ville ge de anställda en snabb 
åtkomst och tillgänglighet till kurserna. IT Training Manager på företaget menar 
att en nyanställd inte ska behöva vänta på en schemalagd utbildning för att 
introduceras i sitt arbete vid datorn. Med hjälp av e-learning kan denne på ett 
effektivt sätt förbereda sig för sina arbetsuppgifter. En annan anledning till att 
Astra Zeneca R&D använder just dessa former av e-learning är ”just-in-time”, 
d.v.s. att en anställd själv kan välja vilka delar i en utbildning som denne vill ta 
del av och som medarbetaren kan genomföra när som helst. Anledningen till valet 
av webbaserad e-learning grundar sig även på att deltagaren själv kan repetera 
hela eller delar av utbildningen. Skälet till att Sigma Education valde att 
implementera webbaserad e-learning i företaget var att företaget konstruerar eller 
agerar som återförsäljare av kurserna. På så sätt har de tillgång till utbildningarna i 
företaget vilket innebär att Sigma Education inte behöver använda någon extern 
leverantörer för att utbilda sina anställda. 
 
Skandia använder plattformen Luvit, vilken tillhandahåller webbaserad 
utbildning. Tekniken underlättar rättandet vid skrivningar på Skandia vilket var en 
orsak till implementeringen av Luvit. Sydkraft använder webbaserad e-learning 

                                                 
207 Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 22 
208 e-utbildning 2000-10-18 http://www.learnways.se/Article/View.asp?item=75 Läst 2004-03-04 
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för att företaget lätt ska kunna uppdatera specifik information medan Vodafones 
motiv är att ge medarbetarna tillgång till utbildningen oavsett tid och rum. Detta 
är mycket viktigt för Vodafone eftersom de anställda befinner sig på många olika 
geografiska orter. Anledningen till att Tarkett använder CD-ROM, videokonferens 
och webbaserad e-learning beror på att företaget helt enkelt kom i kontakt med 
dessa tekniker och att de verkade spännande. 
 
Enligt konsulten på BTS är det syftet med utbildningen som avgör vilken teknik 
som är den bästa och mest lämpade. Det är viktigt att titta på vad avsikten är med 
lärandet.  BTS är specialiserade på att göra affärssimuleringar där det skapas en 
förståelse för hur användarens företag fungerar och hur lönsamhet skapas. För att 
uppnå det bästa lärandet behövs det, enligt konsulten, en kombination av flera 
olika metoder. En kombination av förberedelsematerial bestående av 
faktakunskaper, en gruppsituation, en virtuell kickoff inför simuleringen, 
coachning via telefon, e-post och videokonferens. Därefter bör det ske en 
gruppdiskussion där frågor och kunskaper utbyts mellan deltagarna och en 
uppföljning av vad varje individ har lärt sig. 
 
Det finns ett tydligt mönster, när det gäller vilken som är den mest använda 
tekniken i de undersökta företagen. Samtliga företag använder webbaserad e-
learning vilket tyder på att det är den mest populära tekniken ute i företagen idag. 
Anledningen till att alla undersökta företag använder denna teknik är att den har 
flest fördelar och ger en möjlighet till hög grad av interaktivitet.     
 

5.2.7 Social kompetens 
Enligt Horton är många experter rädda att en kursdeltagare inte kan ta till sig 
viktiga sociala egenskaper utan kontakt ”face-to-face”. Om Internet är ett solitärt 
distributionssätt för utbildning innebär det att företag förlorar den mänskliga 
kontakten, vilket leder till att kursdeltagarna blir isolerade och lärandet blir 
passivt.209 
 
Clark menar däremot att det kan vara svårare att ta till sig vad läraren säger i ett 
klassrum, eftersom informationen är riktad till en grupp. Bra interaktiv 
information, som riktas till en person, kan istället engagera individen på ett 
effektivt sätt.210  
 
Från våra intervjuer framgår att den sociala kompetensen kan bli lidande om e-
learning inte används på rätt sätt. Processutvecklaren på Sydkraft anser att den 
sociala kompetensen blir lidande hos användarna av e-learning när den fysiska 
kontakten går förlorad. Människan har ett behov av att komma från sin dator och 
istället möta och föra diskussioner med andra människor. Utbildningsledaren på 
Tarkett anser att den sociala kompetensen blir lidande i vissa situationer, främst 
vid användandet av e-post. De anställda skickar e-post istället för att leverera 

                                                 
209 Horton W. K., Designing Web-Based Training. (2000) John Wiley & Sons, s. 36 
210 Clark D., Psychological myths in e-learning. Medical teacher, Vol 24, No. 6, Nov. 2002 i 
Academic Search Elite. Läst 2004-04-14 
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informationen fysiskt. Däremot anser konsulten på BTS att e-post kan bidra till att 
kommunikation sker på ett mer effektivt sätt samt ökar möjligheten till att skapa 
ett socialt nätverk. IT Training Manager på AstraZeneca R&D och 
utbildningsansvariga på Skandia respektive TetraPak GT&D anser att den sociala 
kompetensen kan bli lidande om de anställda enbart använder e-learning som 
inlärningsmetod. Utbildningschefen på Sigma Education anser också att den 
sociala kompetensen kan bli lidande hos användarna av e-learning. Deltagarna 
som förväntar sig fysisk interaktion under kursen riskerar att uppleva att den 
sociala kompetensen blir lidande. Utbildningsansvarig på Vodafone anser att den 
sociala kompetensen inte blir lidande p.g.a. att de anställda arbetar nära inpå 
varandra. Samtliga betonar dock att om e-learning används på rätt sätt blir den 
sociala kompetensen inte lidande.  
 
Konsulten på BTS anser att e-learning kan leda till att den sociala kompetensen 
blir lidande. För att motverka detta kan företagen även använda fysiska möten. 
Konsulten menar också att e-learning bidrar till en annan form av social 
kompetens. Denna kan faktiskt vara ännu viktigare i dagens virtuella 
organisationer eftersom många möten sker just över telefon, via e-post eller 
genom konferensprogramvaror. Deltagare kan exempelvis utvecklas socialt 
genom att lära sig att skriva ett e-post kort och koncist men ändå på ett trevligt 
sätt. De får även lära sig hur de ska agera för att alla deltagare ska få komma till 
tals. Ytterligare ett exempel är att deltagarna lär sig att uttrycka sin uppskattning 
för vad som sägs av andra deltagare vid en telefon- eller webbkonferens.  
 
Inom företagen finns en medvetenhet om den sociala problematik som finns vid 
användandet av e-learning. I de sammanhang som intervjupersonerna anser att 
den sociala kompetensen behövs sker undervisningen genom traditionellt 
lärarledda lektioner. Det verkar inte finnas några tydliga samband mellan e-
learning och förlorad social kompetens. Vid kommunikation genom e-post eller 
liknande löper företagens anställda däremot en risk att försumma den sociala 
aspekten. Utbildningsledaren på Tarkett påpekar också att kommunikation via e-
post kan ha negativa effekter på sociala relationer. Konsulten på BTS anser 
däremot att e-post kan hjälpa till att bygga sociala nätverk. Vi anser inte att det 
finns ett behov hos de anställda att kunna skriva korta men trevliga e-post för att 
främja deras sociala kompetens. De företag som är representerade i studien 
använder, som tidigare nämnts, inte e-learning uteslutet. Detta indikerar att de inte 
löper någon direkt risk för att förlora fysisk kontakt och göra lärandet passivt för 
sina anställda. De anställda behöver dock träffa andra människor och komma ifrån 
kontorsmiljön för att kunna utveckla sin sociala kompetens. Diskussioner kan 
givetvis även förekomma med elektroniska verktyg det kan vara bättre att 
kommunikationen mellan människor sker ”face-to-face”.   

5.2.8 Attityder till e-learning 
Enligt Clark finns det en myt där det hävdas att e-learning är omotiverande. Han 
anser däremot att de anställda känner sig mer motiverande när de själva får välja 
vad de ska lära och läsa medan detta i det traditionella lärandet styrs av någon 
annan. Clark anser också att en bra motivationsfaktor inom e-learning är att de 

ANALYS



 E-learning – en utbildningsmetod och dess nytta 
 
 
 
 
 

86 

anställda lättare kan avancera uppåt i karriären, göra arbetet bättre och tjäna mer 
pengar etc.211   
 
Svensson & Åberg anser att det som talar för traditionell utbildning är att de 
anställda lättare kan få miljöombyte. De hävdar att omväxlingen talar för 
traditionellt lärande och att det kan bidra till att de anställda lättare blir 
motiverade.212 
 
Processutvecklaren på Sydkraft menar att attityden till e-learning är en 
generationsfråga men det beror också på vilken människa som använder 
utbildningsmetoden. Denna reflektion ställer sig även intervjupersonerna på 
Tarkett och Vodafone sig bakom. På Tarkett finns det en rädsla att hantera en 
dator och utbildningsansvarig på Vodafone har märkt att de yngre har en mer 
positiv syn på e-learning, vilket beror på att de är vana att använda datorer. Enligt 
processutvecklaren på Sydkraft är det viktigt att företaget inser att vissa anställda 
inte ser e-learning som en passande utbildningsmetod och att dessa istället 
använder det traditionella lärandet. Utbildningsansvarig på Skandia anser att de 
anställdas attityd är avvaktande, vilket kan bero på att utbildningsmetoden är 
tämligen ny.  
 
Det verkar rimligt att attityden till e-learning är avvaktande ur ett 
generationsperspektiv. Detta grundar sig på företagens uttalande om att deras 
anställda, i den äldre generationen, inte har rätt datorvana. Detta resonemang kan 
dock gå ett steg längre eftersom Svensson & Åbergs åsikt stämmer väl överens 
med företagens uppfattningar. En tolkning är att den äldre generationen dels är 
van vid ett traditionellt lärande, dels har lärt sig att uppskatta det miljöombyte som 
sker vid den traditionella utbildningssituationen.  
 
När en anställd utför en uppgift sämre än vad som förväntas beror det inte på att 
denne inte kan, utan snarare att individen inte beter sig som den ska. En sådan 
situation uppstår ofta i perioder när förändringar förekommer. En sådan 
förändring kan exempelvis vara ett nytt sätt att utföra någonting på eller när ett 
nytt verktyg har introducerats. Det kan även handla om situationer när individen 
har lärt sig en nyhet men väljer att inte använda den. Samma beteende kan uppstå 
i någon form av företagskulturell situation. Den anställde vet sedan en genomförd 
introduktionskurs att denne ska göra backup på arbeten, trots detta väljer den 
anställde att inte göra det.213 
Hos samtliga företag har de anställdas attityd till e-learning förändrats till det 
positiva. Intervjupersonerna på Sydkraft och AstraZeneca R&D hävdar att det 
fortfarande finns ett visst motstånd till utbildningsmetoden men att den allmänna 
synen till e-learning har förändrats. Utbildningsansvarig på Skandia nämner att 
medarbetare som har använt e-learning är varma förespråkare till metoden medan 

                                                 
211 Clark D., Psycological myths in e-learning. Medical teacher, Vol 24, No. 6, Nov. 2002 i 
Academic Search Elite. Läst 2004-04-14 
212 Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 39 
213 Morrison D., E-learning strategies: How to get implementation and delivery right first time. 
(2003) Wiley & Sons Ltd., s. 15 
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de som inte har använt den inte har någon uppfattning om vad e-learning kan 
användas till.  
 
Den något negativa attityden till e-learning var mest påtaglig i början av 
användandet. Samtliga undersökta företag började använda e-learning i ett tidigt 
skede, när utbildningsmetoden var relativt ny. Att inställningen till e-learning då 
var passiv är inte konstigt. Attityden till e-learning har inte varit helt avvisande 
men inställningen till utbildningsmetoden har varit negativ en längre tid men är på 
väg uppåt igen.  
 
 

5.3 FRAMTIDEN FÖR E-LEARNING 
 

5.3.1 På vilka sätt kan e-learning vara gynnsamt? 
E-learning är ett kostnadseffektivt sätt för att leverera instruktioner eller 
information. Utbildningsmetoden bidrar till att resekostnader minskas, mer tid 
frigörs till annat samt att klassrummens infrastruktur inte längre behövs i samma 
utsträckning.214 Enligt Svensson & Åberg kan även samma studiematerial 
distribueras globalt vid användandet av e-learning, vilket leder till lägre kostnader 
samt att kursinnehållet kan återanvändas215. Ett obegränsat antal människor kan ta 
del av information samtidigt, vilket är en fördel för företag på en snabbt 
föränderlig marknad216. Det är även lätt att uppdatera material i kurser via 
Internet217. Detta är enligt Rosenberg mycket effektiv för företag på föränderliga 
marknader som snabbt behöver göra uppdateringar218. 
 
Innan Sydkraft implementerade e-learning hade företaget inte mycket fokus på 
den ekonomiska aspekten. Däremot kan processutvecklaren på Sydkraft i 
efterhand se att e-learning gynnat företaget i avseendet att de kunnat reducera 
kostnader. Utbildningsmetoden har även gynnat företaget i hänseendet att de kan 
sprida kunskap till alla anställda, vilket är ett viktigt instrument i syfte att sprida 
varumärket Sydkraft. Även intervjupersonerna på Sigma Education, Tarkett och 
Vodafone anser att företagen har främjats av e-learning när det gäller 
informationsspridning.     
 
Utbildningsansvarig på Skandia anser att de kan räkna hem att företaget sparar 
pengar genom att använda e-learning. De anser att det är lätt att göra besparningar 
med e-learning, företaget har exempelvis reducerat sina resekostnader. Skandia 
har fått positiva effekter genom att företaget har samlat allt material på samma 
                                                 
214 Rosenberg M. J., E-learning strategies for delivering knowledge in the digital age. (2001) The 
McGraw-Hill Companies, Inc. s. 30 
215 Svensson L. & Åberg C., E-learning och arbetsplatslärande. (2001) Bilda Förlag s. 33 
216 Rosenberg M. J., e-Learning strategies for delivering knowledge in the digital age. (2001) The 
McGraw-Hill Companies, Inc. s. 30 
217 e-utbildning 2000-10-18 http://www.learnways.se/Article/View.asp?item=75 Läst 2004-03-05 
218 Rosenberg M. J., e-Learning strategies for delivering knowledge in the digital age. (2001) The 
McGraw-Hill Companies, Inc. s. 30   

ANALYS



 E-learning – en utbildningsmetod och dess nytta 
 
 
 
 
 

88 

ställe, vilket gör att de kan uppdatera materialet lättare. Denna sidoeffekt hade 
Skandia inte räknat med från början. För att kunna beskriva första inköpet av e-
learning drogs en jämförelse med den första PC:n. Människor som inte hade en 
dator förstod inte vad datorer skulle användas till. Utbildningsansvarig på Skandia 
nämner att viljan har med förståelsen att göra och menar att företaget inte vill vara 
utanför och inte få ta del av e-learning.  
 
Enligt IT Training Managern på AstraZeneca R&D har e-learning bidragit till 
bättre tillgänglighet att förvärva nya kunskaper. Detta är en viktig del för att 
minska utvecklingstiderna för nya läkemedel.  
 
Det finns klara kopplingar mellan empiri och teori avseende vad e-learning har 
gjort för att gynna företagen. För Skandia och Sydkraft har e-learning påverkat 
företagens ekonomiska situation till det bättre. Något förvånande är att endast två 
intervjupersoner anser att e-learning har bidragit till kostnadsreduceringar. Efter 
att ha läst teorin och innan vi undersökte företagen trodde vi att det var fler antal 
företag som skulle nämna att de har gynnats genom kostnadsreduceringar. Det kan 
noteras att Sydkraft inte hade något fokus på den ekonomiska aspekten men ändå 
har gynnats av implementeringen. De intervjupersoner som inte har nämnt att e-
learning bidragit till kostandsbesparingar i företagen anser vi ändå kan ha gynnats 
ekonomiskt. För företagen är detta inte en avgörande faktor utan en sidoeffekt. De 
flesta företagen i undersökningen anser att e-learning har bidragit till att 
informationen och kunskapen sprids på ett effektivt sätt. Utbildningsansvarig på 
Skandia anser även att företaget har gynnats genom möjligheten att kunna lagra 
allt utbildningsmaterial i plattformen för e-learning.  
 

5.3.2 CD-ROM - Ett förlegat verktyg?  
Flertalet författare har åsikten att CD-ROM-utbildning som metod ingår i 
samlingsbegreppet e-learning. Rosenberg påvisar att det finns 
meningsskiljaktigheter i ställningstagandet och menar att CD-ROM kan användas 
som teknikbaserat lärande men att detta inte ska likställas med e-learning. 
Motiveringen är att det inte går att uppdatera och distribuera information och 
instruktioner ögonblickligen.219 
 
De företag som använder CD-ROM för utbildning är AstraZeneca R&D, Sydkraft 
och Tarkett, vilket finns presenterat i figur 9 sidan 81. Skandia och Vodafone har 
använt CD-ROM i tidigare skeden men har nu webbaserade kurser som enda 
alternativ för e-learning.  
 
Användandet varierar hos de företag som distribuerar kurser på CD-ROM. 
Sydkraft använder CD-ROM i undantagsfall, medan AstraZeneca R&D och 
Tarkett använder det mer frekvent och som alternativ till webbaserade kurser. 
Dessa båda företag erbjuder dessutom CD-ROM-skivor till medarbetare som inte 

                                                 
219 Rosenberg M. J., e-Learning strategies for delivering knowledge in the digital age. (2001) The 
McGraw-Hill Companies, s. 28 
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kan gå en lärarledd kurs eller till dem som vill kombinera en sådan kurs med CD-
ROM-studier.  
 
Utbildningsansvarig på Skandia anser att kurser på CD-ROM är bra men att de är 
svåra att distribuera och därmed kunna få ut samma versioner till samtliga 
medarbetare. Skivorna är även mycket kostsamma i jämförelse med likvärdigt 
material i pappersform. 
 
De kurser och utbildningar som presenteras på en CD-ROM är statiska till 
karaktären, d.v.s. det går inte att uppdatera på ett snabbt och enkelt sätt. Det går 
inte heller att distribuera information ögonblickligen via en CD-ROM som det går 
över Internet. Trots detta använder tre utav de undersökta företagen CD-ROM i 
utbildningssyfte. Förklaringen till detta kan ligga i vad företagen har för 
verksamhet. De företag som inte använder CD-ROM i utbildningssyfte är de som 
agerar på snabbt föränderliga marknader och således med behov att hålla sin 
personal uppdaterad. I de övriga företagen är det inte lika viktigt med extremt 
snabba uppdateringar. En av nackdelarna med CD-ROM är att kursdeltagaren 
måste få tillgång till skivan innan denne kan påbörja utbildningen. För att 
informationen ska kunna konsumeras måste skivan medföras fysiskt, vilket kan 
vara omständligt för deltagaren. Webbaserad e-learning kan däremot distribueras 
omgående på elektronisk väg, uppdateras kontinuerligt och tillgängliggöras för 
samtliga anställda inom företagen. Allt eftersom infrastrukturen utvecklas och att 
program, i större utsträckning, blir kompatibla med varandra kommer CD-ROM-
skivans betydelse att minska.     
 

5.3.3 Fortsatta investeringar i e-learning 
I en artikel av Sällström, framgår det att de nordiska länderna är främst i världen 
på att utnyttja e-learning för lärande220. 
 
För att lyckas med en investering ska den enligt Falk & Olve, ske med långsiktig 
avsikt. Många IT-satsningar kan ses som experimentella och riskfyllda 
framtidssatsningar, vilka företag ändå måste genomföra.221 Nyttovärderingar av 
IT-investeringar kan ske med hjälp av PENG-modellen. Organisationer har 
möjlighet att använda resultatet inom tre områden, nämligen prioritering, 
prissättning och redovisning222. 
 
Vid nyttovärderingar är det viktigaste resultatet nyttan. Resultatet ger 
verksamheten och IT-kunniga på företaget möjlighet att utveckla verksamheten 
och huvudinriktningen är att ”prata” verksamhetsförbättringar och inte ”prata” 
IT.223 
                                                 
220 Sällström A., Är e-learning en ny utbildningsform? (2001) 
http://www.online.ltu.se/publications/articles/Artikel1.pdf Centrum för distansöverbyggande 
lärande (CDL) Läst 2004-02-26 
221 Falk T., & Olve N-G., IT som strategisk resurs. (1996) Liber-Hermodes, Malmö s. 87 f. 
222 Dahlgren L. E., Lundgren G. & Stigberg L., Gör IT Lönsamt!. (1997) Ekerlids Förlag s. 42 
223 Dahlberg L. E., Nyttomodellen finns redan. Computer Sweden 2003-01-27 i Affärsdata 
http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 2004-04-15 
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Graden av skicklighet att hantera, underhålla och bygga upp kompetens i en 
organisation skiljer sig från företag till företag. Skillnader uppkommer även i vad 
de väljer att koncentrera sig på, antingen specialutbildning (t ex forskning) eller 
vardagslärande (t ex datakörkort). Vilken strategi som är den bästa och mest 
effektiva varierar självklart beroende på organisationens storlek, typ av 
verksamhet, inriktning m.m.224  
 
Samtliga företag i undersökningen har planer på ytterligare investeringar i e-
learning. Skandia har däremot en försiktig inställning till framtida investeringar, 
vilket beror på att företaget inte vill utvecklas för mycket i för rask takt. Det finns 
önskemål om investering i ett enkelt verktyg för egen produktion av animeringar i 
e-learning. Sydkraft och AstraZeneca R&D kommer att investera i grundläggande 
kurser som inte är alltför specialinriktade. Sigma Education skiljer sig i detta 
avseende, eftersom företaget kommer att satsa på kort och specialiserad e-
learning. Detsamma gäller i viss utsträckning för Vodafone som har för avsikt att 
utbilda deras lärare i handledning på distans. Företaget vill även sprida vidare e- 
learning till andra avdelningar. 
 
När de undersökta företagen gör investeringar i e-learning tar de en risk, särskilt 
eftersom inget utav företagen nyttovärderar e-learning. I och med detta vet inte 
företagen vad investeringen kan eller kommer att inbringa. Vad som däremot 
lättar upp riskaspekten är att företagen nu har några års användande av e-learning 
bakom sig och kan på så sätt påvisa tendenser i vad utbildningsmetoden har gjort 
för dem.  Med detta vill vi säga att företagen inte nyttovärderar på ett formellt sätt, 
de använder sig varken av ROI eller PENG-modellen. De gör dock uppskattningar 
och kan i vissa fall se tendenser till vad e-learning skapar för dem. Denna 
uppskattning ligger till grund för de fortsatta investeringar som samtliga företag 
har planer på att göra. Mätbara variabler avseende e-learning hade kunnat 
assistera och hjälpt Skandia att ta ett bestämt beslut i frågan. Detta blir tämligen 
uppenbart i samtliga undersökta företag, särskilt eftersom deras fortsatta 
investeringar i e-learning tenderar att bli av liknande karaktär som de tidigare 
använt. Enligt Wolwén beror detta på vad företagen väljer att koncentrera sig på. 
Utbildningschefen på Sigma Education, som skiljer sig från mängden i detta 
avseende, vill ha korta specialiserade e-learningutbildningar. Detta tror vi har sin 
grund i att Sigma Education dels är ett IT-företag som utvecklar e-learning och att 
det är produktfokuserat i sitt lärande. 
 
IT-investering ska antingen minska kostnader för traditionellt arbete eller 
möjliggöra nya tjänster och produktionssätt225. Sällströms argument till varför ett 
företag ska använda sig av e-learning är tids- och kostnadsbesparingar för 
organisationer och individer226.  

                                                 
224 Wolwén L-E., Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. (2002) Studentlitteratur, Lund 
s. 146 
225 Falk T., & Olve N-G., IT som strategisk resurs. (1996) Liber-Hermodes, Malmö s. 77  
226 Sällström A., Är e-learning en ny utbildningsform? (2001) 
http://www.online.ltu.se/publications/articles/Artikel1.pdf Centrum för distansöverbyggande 
lärande (CDL) Läst 2004-02-26 
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Isaksson nämner även han att flera stora företag och organisationer sparar stora 
summor genom e-learning. Detta på grund av att färre resor behövs göras och att 
tiden kan användas effektivare.227 
 
Intervjupersonerna på AstraZeneca R&D och Skandia antyder att e-learning 
initialt sätt är dyrt men att fortsatt egen produktion är billig. Hos Sydkraft anses e-
learning vara kostnadsreducerande om utbildningen har många kursdeltagare. 
Konsulten på BTS instämmer i vad dessa tre företag uttrycker. Denne anser att e-
learning har höga investeringskostnader men att utbildningsmetoden blir billigare 
ur företagssynpunkt när information kan nå ut till fler människor samtidigt. 
Utbildningsansvarig på Skandia menar dock att om företaget inte får ut rätt effekt 
av kursen eller utbildningen ser de inte e-learning som kostnadsbesparande. Det är 
inte enbart kostnader och volymer som har betydelse för Sydkraft. E-learning ska 
leverera kunskap och därigenom genereras värde till företaget. 
Utbildningsansvarig på Vodafone anser att kostnaden med e-learning kan minskas 
avsevärt om inköp av e-learning kan ske tillsammans med ett eller flera andra 
bolag inom koncernen. 
 
Det verkar som om e-learning har en allmänt kostnadssparande effekt hos de 
undersökta företagen. Företagen är dock inte kostnadsfokuserade i sina beslut 
gällande e-learning men de medger att det går att göra besparingar i förhållande 
till traditionellt lärande. Detta sker särskilt vid hög användarfrekvens eller vid 
inköp tillsammans med andra bolag inom koncernen. Vi har uppmärksammat att 
Sydkraft fokuserade mer på andra faktorer än kostnaderna när de införde e-
learning. Denna utbildningsmetod kan vara kostnadsreducerande i förhållande till 
traditionell utbildning i två aspekter;  
 

• Ett högt användande minskar utbildningskostnaden per anställd.  
• En billig e-learningutbildning kan, i jämförelse med en traditionell 

utbildning, spara pengar. 
  
Det första påståendet är positivt till karaktären särskilt i det avseende att det inte 
påverkar utbildningens innehåll, utformning, pedagogik m.m. För att lyckas 
kostnadsreducera behöver företaget inte dra ner på inköpskostnaden utan 
deltagandet måste öka. Det andra påståendet kan vara negativt till karaktären. Om 
en utbildning eller kurs köps till ett lågt pris kan detta även ha effekter på 
kvaliteten jämfört med en dyrare utbildning eller kurs. 
 

SAMMANFATTNING 
För att höja en medarbetares kompetensnivå krävs det en kombination av 
teoretiskt och pratiskt lärande. För att fånga de anställdas intresse och 
engagemang anser vi att det mycket viktigt att e-learning även innefattar en viss 
grad av interaktivitet. På så sätt känner sig medarbetarna mer delaktiga i lärandet 

                                                 
227 Isaksson P., Management: E-learning – Enkel och lättsmält kunskap på burk Affärsvärlden 
2004-02-18 i Affärsdata http://www.ad.se/nyad/index.php?service Läst 2004-03-16 
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vilket, vi menar, ökar motivationen. Samtliga undersökta företag anser dock att de 
inte behöver motivera sina anställda för att de ska genomgå en e-
learningutbildning, medarbetarna gör det frivilligt.  Vi anser att detta tyder på att 
de anställda vill höja sin kompetensnivå och skapa bättre förutsättningar för 
framtida arbeten eller befordringar.    
 
Endast ett fåtal företag anser att kostnadsreduceringar var en anledning till varför 
de valde att implementera e-learning. Detta anser vi tyder på att företagens 
förväntningar inte motsvar vad teorin förespråkar. Vi menar att den ekonomiska 
aspekten är åsidosatt och att företagen istället använder sig av e-learning för att 
öka tillgängligheten och effektiviteten. Företagen menar även att e-learning endast 
ses som ett komplement till det traditionella lärandet och i många fall är 
användandet mycket lågt i förhållande till den traditionella undervisningen. Både 
vi och företagen anser dock att användandet kommer att öka inom den närmsta 
framtiden.  
 
Den mest negativa effekten som e-learning leder till anser vi vara att 
utbildningsformen kräver självdisciplin. Det är svårare för en anställd att ta sig tid 
till att studera på egen hand och det blir enklare för en deltagare att hoppa av en 
kurs i e-learning än vid traditionell undervisning. Vi anser även att pedagogiken 
kan bli åsidosatt om företagen inte ser till vilka som ska använda e-learning och i 
vilket syfte utbildningen genomförs. Pedagogiken bör vara bra i de grundläggande 
kurserna för att de mindre vana användarna av datorer också ska kunna genomföra 
utbildningen.  
 
Vi ser tendenser till att några utav de undersökta företagen implementerade e-
learning för att följa den trend som råder. Anledningen till detta anser vi vara att 
de vill ligga långt fram i den tekniska utvecklingen och vill testa de nya 
teknikerna i ett tidigt skede. Den mest använda tekniken i företagen är webbaserad 
e-learning, vilket vi tror beror på alla dess fördelar och att den ger möjlighet till 
hög grad av interaktivitet.   
 
Attityden till e-learning, hos de anställda på de undersökta företagen, skiljer sig 
relativt mycket åt. Vissa medarbetare anser att e-learning är en utmärkt 
utbildningsform och komplement till det traditionella lärandet medan vissa har en 
mer kritisk och negativ inställning till elektroniskt lärande. Vi ser ett tydligt 
mönster att det är den äldre generationen som är mer pessimistisk medan de yngre 
medarbetarna har en mer positiv inställning. Anledningen till detta anser vi vara 
att de äldre medarbetarna inte har samma datorvana som de yngre och att de 
därför har en rädsla och osäkerhet till användandet av datorer. Allt tyder på att 
företagen kommer att fortsätta investera i e-learning och att användandet kommer 
att öka i framtiden. 
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66  
SSLLUUTTSSAATTSSEERR  OOCCHH  ÖÖVVRRIIGGAA  

RREEFFLLEEKKTTIIOONNEERR  
 
 
 
 
 
 
 

KAPITLETS INNEHÅLL 
etta kapitel innehåller våra slutsatser och övriga reflektioner samt förslag 
till fortsatt forskning. Vi belyser de mest utmärkande delarna av studien 
och lägger samtidigt fram våra egna synpunkter och åsikter i ämnet.  

 
 
En vikitg iakttagelse som vi gjort efter att ha intervjuat respondenterna och 
analyserat materialet är att ”blended learning” är den mest förkommande metoden 
i företagen. Samtliga företag hamnar därmed mellan push- och pull-modellerna, 
vilket avser en kombination av e-learning och traditionellt lärande. Anledningen 
till att företagen använder en mix av e-learning och traditionellt lärande beror på 
att de vill kombinera klassrumsundervisning med elektroniskt lärande. E-learning 
bidrar till ökad effektivitet i avseendet att deltagarna kan få tillgång till 
kursmaterialet när som helst och vart de än befinner sig. E-learning bidrar även till 
att kursansvarig kan uppdatera information på ett snabbt och enkelt sätt samtidigt 
som materialet kan nå en obegränsad mängd deltagare. Eftersom samtliga 
deltagare får tillgång till enhetligt kursmaterial och samma budskap sker en 
kvalitetssäkring. Det traditionella lärandet bidrar i sin tur till en fysisk interaktion 
mellan deltagare och lärare. I ett klassrum är det lätt för läraren att stämma av 
gruppen och se den enskilde individens behov. Deltagarna har samtidigt möjlighet 
att ställa frågor till läraren och kan förvänta sig direkta svar. Om företagen 
använder ”blended learning” kan de dra nytta av fördelar från både e-learning och 
traditionellt lärande. Det verkar som om ”blended learning” är ett bra alternativ 
till lärande och att företagen har funnit den rätta utbildningsmetoden. Mixen av e-
learning och traditionell undervisning tillgodoser en bred målgrupp och dess olika 
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behov. Även om e-learning bidrar till en högre grad av effektivitet håller vi med 
utbildningschefen på Sigma Education att det inte finns någonting som ersätter en 
människa när det gäller utbildning. Är läraren bra och karismatisk finns det ingen 
form av e-learning som kan ersätta denne.  
 
Innan vi genomförde intervjuerna föreställde vi oss att företagen inte enbart 
använder e-learning utan att de ser utbildningsmetoden som ett komplement till 
det traditionella lärandet. Vår hypotes stämde överens med verkligheten och 
samtliga företag betonade vikten av att enbart se e-learning som ett komplement. 
Vi trodde däremot att det procentuella användandet av e-learning skulle vara 
högre i fler utav de undersökta företagen. Efter att ha tagit del av teorin fick vi en 
uppfattning om att e-learning var mer förankrad i företagen och att procentsatsen, 
i förhållande till det traditionella lärandet, skulle vara högre. Vi blev mycket 
förvånade när både Sydkraft och Tarkett förklarade att e-learning har en mycket 
liten inverkan på lärandet i företagen. De menade att procentsatsen nästintill var 
försumbar. En slutsats som vi drar är att användandet av e-learning däremot 
kommer att öka i framtiden. Anledning till detta anser vi vara att den äldre 
generationen så småningom kommer att ersättas av yngre medarbetare. Dessa har 
en högre grad av datorvana och en mer positiv inställning till e-learning. Den 
yngre generationen är uppvuxen med datorer och har större säkerhet till 
användandet. I dagens skolundervisning ingår det även någon form av 
datorbaserade övningar, vilket leder till en ökad kunskap inom området. Eftersom 
unga personer redan besitter datorkunskap innan en anställning anser vi att 
kurserna i grundläggande datorhantering kommer att minska eller rentav försvinna 
inom företagen. Om dessa utbildningar reduceras eller elimineras kommer 
företagens utbildningskostnader att minska samtidigt som effektiviteten ökar. 
 
Vi kan även dra slutsatsen att e-learning används främst för att ge de nyanställda 
en helhetssyn över företagets verksamhet. Tack vare denna överblick kan de 
nyrekryterade förbereda sig inför arbetsuppgifterna redan innan första 
arbetsdagen. Vi tycker att e-learning lämpar sig mycket bra vid dessa 
introduktionskurser samtidigt som vi blev förvånade över att så många företag 
faktiskt använder e-learning i detta syfte. Introduktionsutbildningar är, enligt oss, 
ett utmärkt sätt att öka effektiviteten för lärande i företagen, eftersom det innebär 
att de ligger ett steg före gentemot vad de tidigare gjort vid nyrekrytering. Detta 
p.g.a. att medarbetarna har en förståelse för verksamheten och dess budskap redan 
innan fösta arbetsdagen. Företaget behöver heller inte avsätta en lärare från 
personalstyrkan för att hålla i undervisning utan de nyanställda lär sig på egen 
hand. Företagen poängterar dock att det är dyrt att investera i e-learning och att 
kostnaderna initialt sett är mycket höga. De påpekar däremot att om användandet 
är högt blir kostnaden per anställd lägre än vad det hade blivit med traditionell 
undervisning. Det är därför viktigt att e-learning kan tillgodose en stor målgrupp 
för att investeringen ska löna sig. 
 
Vi har iakttagit att det mest förekommande och använda verktyget är webbaserad 
e-learning. Anledningen är att metoden ökar tillgängligheten, d.v.s. att de 
anställda kan komma åt utbildningsmaterialet när som helst och var som helst. 
Den bidrar även till att företaget bättre kan uppdatera information på ett effektivt 
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sätt. Vi anser att webbaserad e-learning är bäst i utbildningssyfte eftersom 
metoden medför många fördelar. CD-ROM som utbildningsmetod håller däremot 
på att bli alltmer omodern och går mot en fallande trend. Ur effektivitetssynpunkt 
är webbaserad e-learning bättre än CD-ROM eftersom den sistnämnda inte är lika 
lätt att uppdatera och bruka. Om webbaserad e-learning inte hade varit så dyr att 
implementera anser vi att CD-ROM-skivans betydelse hade minskat avsevärt. 
Däremot ser vi kravet på Internetuppkoppling som en nackdel med webbaserad e-
learning. Har medarbetaren inte tillgång till Internet utanför arbetsplatsen kan 
denne inte ta del av utbildningen eftersom materialet inte finns att tillgå. Detta 
betyder att hela tillgängligheten försummas, vilket resulterar i att CD-ROM kan 
vara att föredra i denna situation. I övriga situationer där Internetuppkoppling 
existerar anser vi däremot att webbaserad e-learning bör användas.        
 
Som vi nämnde i analysen anser vi att vissa företag följde trenden att investera i e-
learning. Vi motsätter oss Tsakiris påstående att e-learning inte är en modefluga 
utan hävdar att Skandia och Sydkraft inte enbart investerade i e-learning för att 
höja effektiviteten eller reducera kostnader utan även för att följa trenden. Vi 
grundar detta uttalande på företagens förklaring till varför de övergick till e-
learning, vilket bl.a. var att testa på metoden i ett tidigt skede och inte stå utanför 
utvecklingen. Vi finner detta förfarande som riskfyllt eftersom företagen 
eventuellt inte hade den kunskap som behövdes för att kunna urskilja företagets 
behov. Med detta menar vi att företag i allmänhet kan begå förhastade beslut om 
investeringar och bli alltför energiska. Skandia och Sydkraft blev själva inte 
påverkade negativt av investeringen men däremot finns det ett annat företag i 
undersökningen som har misslyckats vid införandet av e-learning. Tarkett 
drabbades tidigt av svårigheter och deras första misslyckanden har bidragit till att 
företaget idag är mer försiktigt och eftertänksamt vid investeringar.  
 
ROI och PENG-modellen baseras på historiska data och därför anser vi att inget 
utav de undersökta företagen använder dessa modeller för att mäta den 
ekonomiska nyttan av investeringar i e-learning. Anledningen till detta grundar vi 
på att företagen inte har brukat utbildningsmetoden tillräckligt länge för att kunna 
använda historiska data. Som den utbildningsansvarige på TetraPak GT&D 
nämner, har det inte gjorts några studier eller uppföljningar angående om e-
learning har gynnat företaget eller inte. Vi ser däremot ett klart samband att 
samtliga företag anser att e-learning har gynnat dem genom ökad effektivitet. Som 
vi tidigare nämnt innebär detta bättre tillgänglighet och högre grad av 
kvalitetssäkring. En mycket intressant iakttagelse är att kostnadsbesparingar inte 
har lika stor betydelse som teorin förespråkar. Vi anser därför inte att företagen 
fokuserar för mycket på kostnadsreduceringar utan de är mycket benägna om att 
tillgodose sina kompetensbehov, vilken majoriteten anser vara att öka 
effektiviteten. På så sätt anser vi att syftet med investeringen uppnås och att 
införandet av e-learning leder till besparing på lång sikt. Innan studiens 
genomförande fann vi en risk i att företagen enbart såg e-learning som en 
kostnadsbesparing vilket kunde leda till att kompetensutvecklingen i företagen 
åsidosattes. Efter att ha tagit del av intervjuobjektens åsikter menar vi dock att 
företagen investerar i e-learning för att öka effektiviteten och kompetensen. Som 
det framgår i uppsatsen anser de däremot att det är svårt att härleda 
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kompetensutvecklingen till investeringarna i e-learning. Vi anser dock att 
förutsättningarna, till ökad kompetenstillväxt, förbättras genom e-learning.  
 
Företagens förväntningar på e-learning motsvarade varken vad vi eller teorin 
antog. Förväntningarna bestod inte av kostnadsreduceringar som vi först trodde 
utan företagen väntade sig en högre grad av effektivitet. Slutsatsen vi drar, efter 
att ha studerat samtliga företag, är att e-learning har motsvarat deras förväntade 
nytta och att utbildningsmetoden är ett välbehövligt komplement till det 
traditionella lärandet. Attityden till ytterligare investeringar i e-learning är positiv 
och vi anser att användandet av utbildningsmetoden kommer att fortsätta öka i 
framtiden.   
 

6.1 FORTSATTA STUDIER      
Det hade varit mycket intressant att ta vår studie ett steg längre och på så sätt ge 
oss fördjupad kunskap i e-learning. En vidare studie hade kunnat vara inriktad på 
två olika branscher och med fler studieobjekt. På så sätt hade undersökningen 
kunnat leda till en generalisering hos företag inom branscherna. Vi anser att en 
fortsatt studie skulle inrikta sig på att undersöka om företagen i allmänhet anser 
att effektiviteten går före den ekonomiska aspekten vid investering i e-learning. I 
vår undersökning hade vi företag i två branscher, tillverkande företag och 
tjänsteföretag. I och med att undersökningsobjekten var få blev resultatet däremot 
inte generaliserbart. Vi anser att det hade varit mycket intressant att se om en 
vidare studies resultat hade blivit likvärdigt vårt resultat.  
 
Ytterligare ett område som skulle vara intressant att undersöka är om företagen i 
figur 9 (s. 81) under den närmaste tiden kommer att klättra upp i pyramiden. Ju 
högre grad av skräddarsydd e-learningutbildning ett företag har desto högre upp i 
pyramiden kommer det att befinna sig. När ett företag befinner sig i de övre 
delarna av pyramiden är utbildningarna mycket svåra att implementera.   
 

SAMMANFATTNING 
Sammanfattningsvis är det ”blended learning” som är den mest förkommande 
metoden för lärande i de undersökta företagen. Att kombinera traditionellt lärande 
med e-learning bidrar till en högre grad av effektivitet och bättre tillgänglighet. 
Företagens förväntningar på e-learning var att uppnå ökad effektivitet och att 
tillgängliggöra utbildningen för en bredare målgrupp, snarare än att reducera 
kostnader. Samtliga företag ansåg att deras förväntningar på e-learning har 
uppfyllts och att utbildningsmetoden är ett välbehövligt komplement till det 
traditionella lärandet. 
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BBiillaaggoorr  
 

Intervjufrågor till konsulten på BTS 

 

1. Vilken innebörd lägger du i begreppet e-learning? 

2. Vad anser du är det primära syftet med e-learning? 

3. Vilka fördelar respektive nackdelar anser du att e-learning har? 

4. Varför tror du att BTS kunder investerar i e-learning? 

5. Vilken typ av e-learningutbildning anser du vara den bästa i utbildningssyfte? 

6. Vilken är den mest förekommande e-learningutbildningen hos BTS kunder?  

7. Hur handskas BTS med kunder som inte blivit nöjda med utbildningen? 

8. Anser du att det går att mäta ett företags kompetensnivå? 

9. Anser du att den sociala kompetensen blir lidande hos användarna av e-

learning när den fysiska kontakten går förlorad? 

10. Vilka är argumenten från BTS för att ett företag ska använda sig av e-

learning? 

11. Vilka förväntningar brukar BTS kunder ha på e-learning? 

12. Anser du att BTS lösningar motsvarar kundernas förväntningar? 

13. Anser du att e-learning endast bör ses som ett komplement till det traditionella 

lärandet eller kan ett företag endast använda sig av e-learning?  

14. Hur ser tillvägagångssättet ut? Från det att BTS kommer i kontakt med kunden 

till dess att affären är avslutad.  

15. Hur utformar BTS sina utbildningar för att användarna ska bli motiverade till 

att nyttja utbildningarna? 
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Intervjufrågor till de primära undersökningsobjekten 
 
1. Vilken innebörd lägger du i begreppet e-learning? 
2. Hur länge har ni inom företaget använt e-learning? 
3. Använder alla avdelningar inom företaget e-learning? 
4. Varför tog företaget steget över till e-learning? 
5. Vilken/Vilka del/delar av e-learning används inom företaget? 
6. Varför valde företaget att implementera just denna/dessa del/delar av e-

learning? 
7. Har företaget tidigare använt någon annan del av e-learning, än de du har 

uppgett ovan? 
 

8. Hur stor del av lärandet i företaget utgör e-learning i förhållande till det 
traditionella lärandet? 

9. Tror du att detta kommer förändras inom den närmsta framtiden? 
10. Anser du att e-learning endast bör ses som ett komplement till det traditionella 

lärandet eller kan det ersätta den ”gamla” utbildningsmetoden? 
 

11. På vilket sätt anser du att e-learning har gynnat företaget? 
12. Vilken är den främsta anledningen till varför företaget använder e-learning?  
13. Finns det fler anledningar till varför företaget använder e-learning? Vilka är 

dessa i så fall? 
 

14. Var det något specifikt problem som företaget ville lösa innan e-learning 
implementerades?  

15. Vilket/vilka var i så fall detta/dessa problem? 
 

16. Har kommunikationen förändrats inom företaget sedan e-learning 
implementerades? På vilket sätt i så fall? 

17. Har den ekonomiska aspekten, exempelvis intäkter och kostnader, förändrats 
inom företaget sedan e-learning implementerades? På vilket sätt i så fall? 

18. Har informationsspridningen förändrats inom företaget sedan e-learning 
implementerades? På vilket sätt i så fall? 

19. Har kompetensnivån förändrats inom företaget sedan e-learning 
implementerades? På vilket sätt i så fall? 

20. Anser du att det går att mäta ett företags kompetensnivå? 
 

21. Vilka var företagets förväntningar på e-learning? 
22. Har företagets förväntningar uppfyllts? 

 
23. Vilken attityd har de anställda inom företaget till e-learning? 
24. Har attityden hos de anställda förändrats från det att idén om e-learning 

presenterades till dess att personalen har nyttjat e-learning? 
25. På vilka sätt motiveras de anställda till att använda e-learning inom företaget? 
26. Använder sig företaget av belöningssystem vid vidareutbildning av personal?  
27. Anser du att den sociala kompetensen blir lidande hos användarna av e-

learning när den fysiska kontakten går förlorad? 
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28. Vilka nackdelar anser du att e-learning har? 
29. Vilka fördelar anser du att e-learning har? 

 
30. Har företaget några planer på att investera ytterligare i e-learning?  
31. Vad skulle investeringen i så fall innebära och inom vilka områden skulle 

detta ske? 
 

 


