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Sammanfattning 
Informations- och kommunikationsteknikens utveckling påverkar genomförandet av förändrings-
arbete i organisationer. Att använda sig av e-utbildning som stöd i förändringsarbete blir därför allt 
vanligare. Dock finns en avsaknad av forskning om varför och hur offentliga organisationer på 
strategisk nivå använder e-utbildning. Genom denna kvalitativa intervjustudie med syfte att beskriva 
och analysera införande och användning av e-utbildning som stöd i förändringsarbete i en svensk 
kommun framkom motiv, strategier och erfarenheter från utbildningssatsningen. Datainsamlingen 
genomfördes med nio informanter som var ansvariga för genomförandet av e-utbildningen i 
kommunen. Framträdande motiv bakom valet att använda e-utbildning i kommunen var att låg 
påverkan på verksamheten och effektivt nyttjande av befintliga resurser ansågs vara betydande. Vidare 
uttrycktes att strategierna för genomförande av e-utbildningen var att tilldela ansvaret på de olika 
verksamheterna för att kunna anpassa efter specifika behov. Det förekom även stöd i form av mänsklig 
interaktion som komplement till e-utbildningen för att stödja kunskapsinhämtningen. Identifierade 
erfarenheter i studien visar att bristande förkunskaper och synen på genomförande av e-utbildningen 
samt avsaknad av det pedagogiska synsätt som krävs hade inverkan på utbildningens utfall. Samtliga 
resultat påverkades av existerande yttre krav och tidsbrist, vilket påtvingade att förändringsarbete 
skulle ske. Därmed begränsades också utrymmet för att kunna göra förändringar i verksamheten. Det 
går således att konstatera att e-utbildning med fördel kan användas som stöd i förändringsarbete i 
offentliga organisationer men den komplexitet som dessa organisationer ställs inför försvårar 
möjligheten till att uppnå full effekt av e-utbildningen.  

  

Nyckelord: IKT, kompetensutveckling, organisatoriskt perspektiv, utbildningsmetod 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 
Vi vill inleda med att tacka vår handledare Robert Holmgren som genom sitt engagemang stöttat oss 
under processens gång. Likaså vill vi tacka våra kurskamrater för lärorika och givande diskussioner vid 
våra grupphandledningar. Vi vill rikta ytterligare ett tack till våra kontaktpersoner på den kommun 
som studerats och de informanter som deltagit i intervjuerna. Sist men inte minst vill vi tacka 
varandra för det goda samarbetet som resulterat i denna kandidatuppsats.   

Elin Högdahl och Viktoria Johansson, Umeå den 5 juni 2016. 
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Inledning 
Den utveckling som har skett inom informations- och kommunikationstekniken (hädanefter IKT) 
påverkar genomförande av förändringsarbete i organisationer genom att det medför ett ökat 
handlingsutrymme. Möjligheterna med IKT leder till att nya behov och krav ställs på organisationer, 
såväl externt som internt (Lin, Ma & Chang, 2012). Organisationer tvingas till att ständigt vara 
uppdaterade och redo för förändringar som konsekvens av denna utveckling i samhället.  IKT’s 
potential möjliggör för förändrade arbetssätt och informationsspridning inom organisationer (Bere et 
al., 2013; Yunus & Salim, 2008). I takt med denna utveckling i samhället och i arbetslivet används e-
utbildning som utbildningsmetod vid kompetensutveckling på arbetsplatsen, både inom privata och 
offentliga organisationer. E-utbildning innebär utbildning som genomförs med stöd av IKT (Stoffregen 
et al., 2015). Kompetensutveckling stöds med IKT-verktyg då dessa förlänger den mänskliga 
kapaciteten och möjliggör för kommunikation och kunskapsinhämtning trots att individerna är 
geografiskt utspridda (McWhorter, 2014). Utbildningsmetoden fungerar som ett redskap för att 
anpassa arbetsplatslärandet efter den dynamiska och ständigt föränderliga kunskap som behövs för att 
organisationer ska hålla sig uppdaterade (Talbot, 2009). 

Organisationers motiv till att använda e-utbildning och strategier för genomförandet varierar. Möjliga 
motiv till att använda e-utbildning beskrivs som ekonomiska fördelar, trender, institutionella 
påtryckningar eller som ett konkurrensmedel (Lin et al., 2012). Ytterligare motiv till att välja e-
utbildning beskrivs utifrån att utbildningen blir tids- och geografiskt oberoende (Adel, 2015; 
Biedermann et al., 2012; Callan et al., 2015), samt att e-utbildningen är beständig i form av att den går 
att återanvända (Bere et al., 2013). Vidare kan e-utbildningen förstås likt en ny utbildningsmetod i 
organisationer som kräver ny kunskap och andra strategier för användning av utbildningsmetoden 
(Lakbala, 2016). Enligt Stoffregen et al. (2015) bör offentliga organisationer ha utarbetade strategier 
för hur e-utbildning ska införas, bedrivas och redovisas, vilket författarna hävdar ofta saknas i 
offentliga organisationer.  Stoffregen et al. (2015) hävdar även att det finns svårigheter med att 
redovisa effekten av e-utbildning, vilket också påverkar valet av att använda metoden i offentliga 
organisationer. Till skillnad från privata organisationer finns det nämligen krav på transparens i 
offentliga organisationer, vilket innebär att medlemmarna i organisationen ska ha insyn i 
verksamheten och få tillgång till information om vad resurserna går till. Offentliga organisationer 
måste förhålla sig till de krav och förväntningar som organisationsmedlemmar och nationella 
samhällsorgan ställer på dem vid förändringsarbete. Statliga instanser bedriver ständig granskning 
och presenterar nya bestämmelser som organisationen måste anpassa sig efter, vilket tvingar dem till 
förändringsarbete och ny kunskapsinhämtning för att kunna möta dessa (Rashman et al., 2009). 
Dessa riktlinjer och strukturer som offentliga organisationer måste förhålla sig till påvisar den 
komplexitet som råder i offentliga organisationer när förändringsarbete sker med stöd av e-utbildning.  

Då efterfrågan efter mer flexibla metoder för kompetensutveckling ökar får e-utbildning större 
betydelse i organisationers sätt att hantera kompetensutveckling (Callan et al., 2015). Dock tycks det 
finnas en brist på vetenskapliga studier som beskriver e-utbildningssatsningar utifrån ett 
organisatoriskt perspektiv, något som även Lin et al. (2012) belyser. Lin et al. (2012) påpekar att det 
finns en brist i utforskandet av faktorer i samband med införande av e-utbildning utifrån ett 
organisatoriskt eller strategiskt perspektiv då övervägande fokus i litteraturen istället läggs på själva 
utbildningsplattformen. Likaså tycks det finnas brist på vetenskapliga studier gällande e-utbildning i 
offentliga organisationer. Rashman et al. (2009) uppmärksammar att det överlag finns lite 
vetenskaplig litteratur om hur offentliga organisationer skapar, delar, överför och anpassar kunskap. 
Stoffregen et al. (2015) påtalar att studier gällande e-utbildning i offentliga organisationer har fått lite 
uppmärksamhet i jämförelse med hur mycket som det uppmärksammats inom akademin och privata 
organisationer. På liknande sätt framhäver Yunus och Salim (2008) att kunskap om hur e-utbildning 
införs och används i offentliga organisationer är vag. Dessa identifierade kunskapsluckor ska vår 
studie bidra till att fylla genom att skapa utökad förståelse för e-utbildningen som stöd i 
förändringsarbete i offentliga organisationer. Vidare är målsättningen att studien ska generera ett 
kunskapsbidrag som offentliga organisationer kan ha nytta av vid framtida införande och användning 
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av e-utbildning. Det ska även genera en inblick i den komplexitet som offentliga organisationer står 
inför när det gäller förändringsarbete på en strategisk nivå.  

 

Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att utifrån ett organisatoriskt perspektiv beskriva och analysera införandet och 
användningen av e-utbildning som stöd i förändringsarbete i en svensk kommun.  

Studiens frågeställningar är: 

•   Vilka motiv kan identifieras bakom valet att använda e-utbildning? 

•   Vilka strategier finns för att kunna genomföra e-utbildning? 

•   Vilka erfarenheter kan identifieras från genomförande av e-utbildning? 

 

Bakgrund 
I denna studie studeras en kommun i Sverige som inför ett nytt verksamhetssystem och genomför en 
e-utbildning för att lära de anställda att använda det nya systemet. Dokumentation är 
verksamhetssystemets huvudsakliga funktion och utbildningen är därför nödvändig för att 
medarbetarna ska kunna utföra dokumentation i deras arbete. E-utbildningen avser att generera 
kunskap i användning av det nya verksamhetssystemet med på fokus på navigering. Utbildnings-
plattformen som används är utvecklad och anpassad av kommunen. Det är ett omfattande antal 
medarbetare, cirka 3500, som ska genomföra e-utbildningen under två månader och dessa befinner 
sig inom stor geografisk spridning. Efter den huvudsakliga utbildningsperioden finns utbildningen 
också tillgänglig för att erbjuda medarbetarna möjlighet att repetera sina kunskaper och för att 
nyanställda ska kunna genomföra e-utbildningen. 

 

Tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras befintlig forskning som är relaterad till studien. Avsnittet är uppdelat 
efter möjliga motiv, strategier och erfarenheter från e-utbildningar som framträder i tidigare studier. 

  

Motiv till att välja att använda e-utbildning 

E-utbildning är ett snabbt och effektivt sätt att lära ut något till många (Yunus & Salim, 2008). En 
betydande anledning till varför e-utbildning används beskrivs ofta utifrån att det är kostnadseffektivt 
(Bere et al., 2013; Biedermann et al., 2012; Callan et al., 2015; See & Teetor, 2014; Stoffregen et al., 
2015;  Strother, 2002; Yunus & Salim, 2008). Det finns dock olika betydelser av kostnadseffektivitet. 
See och Teetor (2014) har gjort en fallstudie där de utifrån intervjuer och enkäter har analyserat en e-
utbildningssatsning för personal på ett universitetsbibliotek. I studien framkommer att e-utbildning 
fungerar som en effektiv metod för att utbilda en stor mängd människor som är geografiskt utspridda 
och arbetar efter olika tidsscheman. Därmed konstateras att e-utbildning är kostnadseffektivt vid 
utbildning av en stor mängd människor. Det betonas även av Strother (2002) och Biedermann, Hicks, 
Voisard, Taroni, Champod, Aitken och Evett (2012) som också beskriver e-utbildning som 
kostnadseffektivt då det går att utbilda många människor på kort tid. Vidare visas också i en 
intervjustudie av Callan, Johnston och Poulsen (2015) att e-utbildning passar i situationer när det inte 
är möjligt att ha personalen frånvarande från det vardagliga arbetet under lång tid. Att använda sig av 
e-utbildning blir därför kostnadseffektivt eftersom det både sparar tid och pengar när medarbetarna 
inte behöver lämna arbetsplatsen för att delta i utbildning. Liknande resultat går även att finna i en 
fallstudie av Biedermann et al. (2012). I författarnas studie gällande en e-utbildning i rättslig tolkning 
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framgår hur utbildningsmetoden möjliggör för att leverera aktuell kunskap och expertis till 
arbetsplatsen utan att behöva ta hänsyn till geografiska avstånd, resekostnader eller tidsscheman.    

Ytterligare motiv till att välja att använda e-utbildning beskrivs som att e-utbildning har potential att 
stödja de behov som finns inom offentliga organisationer då dessa är ständigt föränderliga och därför 
kräver kunskap anpassad efter denna föränderlighet. Det är ett motiv som framkommer i en studie av 
Talbot (2009) som innefattar en utvärdering av en e-utbildningssatsning för statligt anställda. I 
studien framkommer att offentliga organisationer måste anpassa sig efter yttre krav från myndigheter 
och det uppdrag en offentlig organisation är ämnad att utföra. Det gör att e-utbildning sker under 
skilda förutsättningar jämfört med privata organisationer (Talbot, 2009). Rashman, Withers och 
Hartley (2009) förklarar i sin litteraturstudie att det finns en större komplexitet inom offentlig 
organisationer än privata organisationer när det handlar om organisatoriskt lärande. Det beror bland 
annat på att statliga instanser bedriver ständig granskning av offentliga organisationer och de måste 
förhålla sig till nya bestämmelser och riktlinjer. Det tvingar offentliga organisationer till 
förändringsarbete och ny kunskapsinhämtning för att möta dessa krav (Rashman et al., 2009). 
Därmed uppmärksammas en risk för att kunskapsinhämtning betraktas som order och direktiv och att 
den offentliga organisationen därmed inte ser värdet med kunskapsinhämtningen. Med anledning av 
denna risk påstår författarna att kunskapsskapande inom offentliga organisationer ofta kan förstås 
som policyskapande snarare än uttryckta mål i organisationen. Denna påvisade komplexitet ger en 
ytterligare dimension angående hur nyttjande av e-utbildning sker i offentliga organisationer. E-
utbildning kan ses som ett sätt att möta dessa olika krav och påtryckningar från statliga instanser 
genom att metoden kan stödja förändringsarbeten där resurserna är ansträngda.    

Ökad flexibilitet framhålls vidare som en betydande motiv till e-utbildning (Bere et al., 2013; 
Biedermann et al., 2012,; Callan et al., 2015; Riege, 2005). Exempelvis beskriver Callan et al. (2015) att 
organisationer använder sig av e-utbildning i kompetensutvecklingsarbeten för att få ett flexibelt 
lärande. I studien av Callan et al. (2015) framträder att e-utbildning ger en anpassningsbarhet som 
möjliggör för att anpassa lärandet efter det sammanhang som personerna befinner sig i. Användning 
av e-utbildning ger även möjlighet att anpassa lärandet efter den enskilda individens behov och krav i 
form av att de själva får bestämma när och var de vill genomföra e-utbildningen. Callan et al. (2015) 
hävdar att organisationer numera måste hantera medarbetares höga krav på att lärandet kan anpassas 
efter individens egna behov och ske på mer flexibla och inspirerade sätt. Följaktligen framhäver de att 
e-utbildning är en utbildningsmetod som stödjer dessa krav genom att det ger individen friheten att 
själv bestämma över sitt eget lärande. Även Biedermann et al. (2012) identifierar att e-utbildning 
möjliggör för att erbjuda ett strukturerat innehåll i ett flexibelt format som kan nyttjas under en lång 
tidsperiod. Det anses vara särskilt fördelaktigt i organisationssammanhang när de som arbetar har hög 
arbetsbelastning och det finns tidsbrist. Flexibiliteten underlättar eftersom att det går att nå 
utbildningen från varje deltagares arbetsplats när som helst. Författarna framhäver även 
utbildningsmetodens tillgänglighet i form av att den enda utrustning som behövs är en dator och 
tillgång till internet. I likhet med detta framkommer det även i en enkätstudie av Lakbala (2016) att en 
av de största fördelarna med e-utbildning är att det minskar beroendet av att ha pedagoger 
tillgängliga.    

E-utbildning beskrivs även ha potential att förändra ett arbetssätt och standardisera policys och 
tillvägagångssätt. Det framkommer i en fallstudie av Peterson, Robinson, Verrall och Quested (2008) 
som redogör för en utbildningssatsning där sjukvårdspersonal ska lära sig nya kriterier för 
blodtransaktion genom en e-utbildning. Framträdande är att e-utbildningen fungerar som ett stöd för 
att förbättra vårdpraktikerna och det visar sig därmed både bidra till en förbättring av 
patienthantering och nyttjande av ansträngda resurser. E-utbildningen förbättrar arbetssättet genom 
en kostnadseffektiv leverans av kunskap som är lika för alla. Denna typ av standardisering uttrycks 
även av Callan et al. (2015) och Strother (2002) där e-utbildning beskrivs som ett tillvägagångssätt för 
att säkerställa enhetlighet i kunskapsinnehållet. Eftersom materialet är förutbestämt och specificerat 
får samtliga deltagare ta del av exakt samma information, vilket innebär en likriktning i utbildningen 
(Callan et al., 2015; Strother, 2002).     
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Vidare visas i studien av See och Teetor (2014) att e-utbildning kan användas för att dokumentera och 
kartlägga personalens kunskap. Den data som genereras från deltagandet i e-utbildningen kan vara 
användbar i form av att kompetensen blir dokumenterad så att både den enskilda individen och 
ledningen kan se om den tänkta kompetensnivån är uppnådd eller inte. Det ger dessutom en 
indikation på vilket sätt e-utbildningen har genomförts av deltagarna (See & Teetor, 2014).  

Avslutningsvis beskriver Bere, Silvestru och Neme (2013) e-utbildning utifrån ett hållbarhets-
perspektiv. I deras fallstudie analyseras och diskuteras olika aspekter gällande användning av e-
utbildning i offentliga organisationer. Resultatet visar bland annat att användning av e-utbildning ger 
en hållbarhet i form av att det går att återanvända och bygga på redan existerande utbildningar. Då 
tekniken redan finns sparas både tid och pengar nästa gång en e-utbildning ska genomföras. 
Författarna beskriver även hur e-utbildningar lätt kan anpassas efter medarbetares behov samt att 
organisationen lättare kan följa samhällsutvecklingen i och med att det enkelt går att nå ut med aktuell 
kunskap till personalen via e-utbildningsplattformen. Det anses därmed ge en hållbarhet i form av att 
utbildningen går att återanvända, bygga på och förändra utifrån de behov, krav och förändringar som 
finns inom organisationen (Bere et al., 2013). 

 

Organisatoriska strategier för genomförande av e-utbildning 

I en litteraturstudie av Stoffregen, Pawlowski och Pirkkalainen (2015) betonas vikten av att ha tydliga 
strategier för genomförande av e-utbildningar. Det framträder att tydliga strategier minskar risken för 
uppkomsten av barriärer relaterade till e-utbildningssatsningar. I författarnas resultat visas att det bör 
finnas en tydlig struktur kring hur e-utbildningar ska bedrivas där det tydligt framgår vilket ansvar 
olika personer har i genomförandet av e-utbildningen (Stoffregen et al., 2015).    

Kunskapsspridningsmål och strategier omnämns i forskning relaterat till organisationsstrategier då de 
betraktas som en typ av konkurrensmedel (Riege, 2005). Riege (2005) beskriver i sin litteraturstudie 
möjliga orsaker till att organisationer misslyckas med att uppnå målet med kunskapsspridningen. 
Författaren förklarar att det kan bero på en distinktion mellan målet med utbildningsstrategierna och 
organisationens övergripande målsättning. Det riskerar att medföra att kompetensutveckling och 
fortlöpande verksamhet betraktas som skilda aktiviteter inom organisationen. En framträdande orsak 
till denna åtskillnad är organisationens struktur gällande spridningen av kunskap. Avsaknad av 
infrastruktur, resurser och tillgängliga utbildningsmiljöer såväl informella som formella för att bedriva 
lärande är faktorer som påverkar utfallet av en utbildningssatsning (Riege, 2005).    

Fler strategier som måste finnas vid användning av e-utbildning i organisationer innefattar tillgång till 
IKT och digital kompetens. Digital kompetens innefattar kunskap om hur IKT kan användas i 
organisationen och enskilda individers förmåga att använda IKT (Stoffregen et al., 2015). Vidare 
behövs utrustning så som dator samt tillgång till internet och mjukvaror för att deltagarna ska få 
tillgång till e-utbildningens innehåll (Biedermann et al., 2012). Det faktum att e-utbildning sker genom 
dessa medel ställer krav på deltagarnas förmåga att hantera IKT. För att minimera barriärer för 
användning av IKT bör det finnas strategier för att e-utbildning arrangeras efter att det enbart krävs 
baskunskaper för att kunna genomföra den samt att assistans för tekniskt stöd erbjuds (Peterson et al., 
2008). Att införa e-utbildning ska enligt Pettersson och Olofsson (2015) inte enbart betraktas som ett 
införande av ett nytt IKT-verktyg utan som en helt ny utbildningsaktivitet. Genomförande av e-
utbildning  ställer krav på, förutom digital kompetens, ett annat pedagogiskt synsätt och insikt om att 
organisationsstrukturen påverkas genom exempelvis utbildningsansvarigas tid, prioriteringar och 
förmågor att organisera nya lärandeaktiviteter.  Därmed synliggörs att det är en omfattande och 
komplex process där det måste finnas strategier för mer än att enbart införa ett IKT-verktyg  
(Pettersson & Olofsson, 2015).   

Vidare visar studier på att tidsbrist också kan förstås som en barriär som måste hanteras vid 
användning e-utbildning (Stoffregen et al., 2015; Peterson et al., 2008). Att e-utbildning 
karaktäriseras som flexibel genom att vara icke-tidsberoende (Biedermann et al., 2012; Callan et al., 
2015) innebär dock inte att strategier för att avsätta tid inte behövs. Avsaknad av tid kan hindra 
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medarbetarna att genomföra e-utbildningen. Det är därför nödvändigt att det finns strategier för att 
medarbetarna får tid avsatt till att genomföra e-utbildning för att säkerställa att den blir genomförd 
och för att undvika att de behöver göra utbildningen på fritiden (Stoffregen et al., 2015).    

E-utbildning som utbildningsmetod begränsar interaktionen mellan pedagog och deltagare. Det 
påverkar möjligheten att få uppfattning om hur det går för deltagarna, förtydliga innehållet och 
identifiera missuppfattningar (Biedermann et al., 2012; Peterson et al., 2008,). Enligt Biedermann et 
al. (2012) kan denna begränsning hanteras genom strategier som innefattar att ha regelbunden 
kontakt via mail, telefon och videokommunikation. Vidare beskrivs att begränsningen av interaktion 
mellan pedagog och deltagare också ställer krav på att tillräcklig information ska finnas tillgänglig. Det 
innefattar information som beskriver hur innehållet ska förstås för att deltagarna ska veta hur och 
varför kunskapen ska förvärvas genom e-utbildningen (Biedermann et al., 2012). Således är det också 
nödvändigt att inse att det inte automatiskt blir en e-utbildning genom att publicera inspelade 
föreläsningar på en webbplattform (Biedermann et al., 2012). Det är också något som poängteras av 
Pettersson och Olofsson (2015) som hävdar att det krävs en annan pedagogisk syn vid utformning av 
e-utbildning.   

Vidare finns olika uppfattningar om strategier för hur innehållet i en e-utbildning bör konstrueras. 
Exempelvis identifierar Biedermann et al. (2012) praktiska moment som en grundläggande 
beståndsdel i utformningen av innehållet i en e-utbildning. Det innefattar att deltagarna ska kunna 
interagera med materialet genom att göra uppgifter relaterade till sitt arbete. Dessa övningar kan i sin 
tur granskas av utbildningsansvariga som med utgångspunkt i detta stödjer deltagaren efter deras 
specifika behov i utbildningsprocessen. Författarna hävdar att praktiska moment säkerställer att e-
utbildningen inte bara blir en passiv upplevelse där deltagarna enbart tar till sig av information 
digitalt, istället skapas en aktivitet där interaktion sker med materialet (Biedermann et al., 2012). 
Liknande resonemang förs i en litteraturstudie av Noesgaard och Ørngreen (2015) som beskriver 
nyckelfaktorer för att e-utbildning ska vara effektiv. En av faktorerna som beskrivs är att genom e-
utbildning ha simulerade övningar i en trygg övningsmiljö istället för att deltagare ska praktisera den 
nya kunskapen direkt i arbetet. Ytterligare uppfattningar om utformning av innehållet  framkommer i 
en enkätstudie av Adel (2015) angående hur kvalitet uppnås i e-utbildning och vad som påverkar 
deltagares uppfattningar om e-utbildning. För att uppnå kvalitet uppmärksammas vikten av att 
innehållet ska vara relevant och fördelaktigt för samtliga inblandade i utbildningen, deltagare såväl 
som organisation (Adel, 2015). Likaså identifierar Peterson et al. (2008) att deltagarnas förståelse och 
behov av inhämtning av ny kunskap genom utbildning är en barriär för motivationen att delta i en e-
utbildning. 

 

Erfarenheter från genomförande av e-utbildning 

Erfarenheter från att använda e-utbildning som utbildningsmetod visar att det kan vara svårt att 
redovisa effekten av en e-utbildningssatsning, vilket beskrivs som en barriär vid införande och 
användning av utbildningsmetoden i offentliga organisationer (Stoffregen et al., 2015). Det ställs krav 
på att offentliga organisationer ska inneha transparens, vilket innebär att beslut och aktiviteter 
redovisas med transparens gentemot organisationens medlemmar samt att det ska vara möjligt att få 
tillgång till information om vad organisationens resurser går till (Stoffregen et al., 2015). En offentlig 
organisations resurser är skattefinansierade och det är därför dessa som möjliggör en e-
utbildningssatsning, vilket medför att satsningen ska vara till fördel för fler än bara de som genomför 
utbildningen. Det är något som därför påverkar benägenheten att använda e-utbildning i offentliga 
organisationer (Stoffregen et al., 2015).   

I flera studier framkommer det att det kan finnas en mindre vana vid att använda e-utbildning som 
utbildningsmetod (Bere et al., 2013; Pettersson & Olofsson, 2015). Exempelvis noterar Bere et al. 
(2013) att det finns en vana vid att utbildning sker i form av klassrumsundervisning, vilket resulterar i 
att utbildning som sker ansikte-mot-ansikte föredras. Eftersom e-utbildning inte möjliggör för denna 
typ av interaktion och utbildningen konstrueras på ett annat sätt än vad organisationen är vana vid 
skapas en osäkerhet. Dessa tendenser visas även i en kvalitativ studie av Pettersson och Olofsson 
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(2015). Studien avsåg att analysera införandet av distansutbildning på en universitetsutbildning där 
undervisningen sedan tidigare varit baserad på traditionell klassrumsundervisning. Resultatet visar att 
lärares ovana vid att använda IKT i utbildningssammanhang påverkar hur de väljer att utforma 
utbildningen. Att nyttja utbildningsplattformens möjligheter till annat än lärandeaktiviteter som 
lärarna direkt ser kan översättas till digital form, till exempel inspelade föreläsningar, visar sig vara 
tidskrävande. Aktiviteter som bygger på interaktion, exempelvis seminarium, upplevs svårare att 
översätta till digital form, vilket medför att det undviks. Den digitala kompetensen blir en barriär som 
hämmar pedagogiken. Pettersson och Olofsson (2015) påvisar att när denna barriär med tiden 
överbryggas möjliggör det för lärare att i huvudsak tänka utifrån sin pedagogiska förmåga och vara 
mer innovativ. Därmed kan läraren se potential i hur utbildningsplattformen kan användas och 
utveckla sitt pedagogiska tankesätt gällande e-utbildning.   

Ovana och bristande kunskap om e-utbildning är även något som nämns av Lakbala (2016). I 
författarens studie synliggörs möjliga barriärer vid införandet av e-utbildning på ett universitet. 
Resultatet visar att digital kompetens och ovana vid att använda IKT är kritiska aspekter för att lyckas 
med genomförandet av en e-utbildning. Författaren uppmärksammar att avsaknad av 
kompetensutveckling inom e-utbildning kan vara en barriär vid införandet. Medvetenheten och 
attityden till att använda IKT i organisationen samt enskilda individers uppfattningar är avgörande 
faktorer för att e-utbildning som utbildningsmetod ska fungera och för att det ska finnas motivation 
till att använda det. Studien visar således på erfarenhet av att positiv attityd till IKT är en 
nödvändighet vid införande av e-utbildning. I studien läggs också betoning på att slutanvändaren av e-
utbildningen ska vara i fokus vid utformning av en e-utbildning. Utbildningen ska utformas utifrån 
användarna och tillgodose deras behov och önskemål (Lakbala, 2016).    

En begränsad benägenhet att använda e-utbildning för att stödja interaktion och aktivitet visas i 
studien av Pettersson och Olofsson (2015). I studien framträder att lärarna inför införande av 
distansutbildningen förväntas använda IKT-verktyget för att både sprida information och interagera, 
även om det förstnämnda förväntas användas i högre utsträckning. Vid observation av lärarna visas att 
också att detta stämmer. Utifrån resultatet påvisar författarna en problematik inför kommande 
distansutbildningar eftersom att utbildningsplattformen används nästan enbart för 
informationsspridning och att aktiviteter som bygger på interaktion (exempelvis seminarium) 
betraktas som nästintill otänkbara. E-utbildningar riskerar på så sätt att enbart bli en 
informationskanal med minimala aktiviteter som stödjer reflektion och kunskapsutbyte. 
Erfarenheterna visar att även om lärarna till en början är motiverade till att använda plattformen för 
interaktion så finns det inte tillräcklig tillit till att IKT-verktyget uppnår det som anses vara möjligt i en 
klassrumsutbildning (Pettersson & Olofsson, 2015).    

Vidare beskriver Lakbala (2016) att individens disciplin till att genomföra en e-utbildning är en kritisk 
aspekt. Deltagarnas motivation kan även betraktas som avgörande för att en e-utbildning ska bli 
genomförd  (Cheng et al., 2011). Cheng, Wang, Moormann, Olaniran och Chen (2011) har i en 
enkätstudie studerat organisatoriska faktorers påverkan på anställdas motivation till att genomföra en 
e-utbildning. Deras resultat visar bland annat på erfarenheter av att motivationen påverkas av 
uppmuntran och påtryckningar av chefer och kollegor. Andra faktorer som påverkar motivationen är 
om genomförandet av e-utbildningen resulterar i exempelvis ekonomiska fördelar eller avancemang i 
arbetet (Cheng et al., 2011). Författarna beskriver även hur motivationen påverkas av upplevelsen av 
hur nödvändigt utbildningsinnehållet anses vara i deltagarnas praktiska arbete. Liknande erfarenheter 
beskrivs även av Peterson et al. (2008) som synliggör en problematik kring att vissa medarbetare inte 
upplever något behov av att skaffa ny kunskap. Om individen anser att kunskapen redan är tillräcklig 
uppfattas inte syftet med att införskaffa ny kunskap. I linje med det framhäver också Adel (2015) att 
utbildningsdeltagarna ska vara involverade i lärandeaktiviteter som upplevs autentiska för 
yrkesutövandet och som utvecklar individers förmågor snarare än att utbildningen bara ska generera 
ren information. Det anses förbättra kvaliteten i e-utbildningen och vara mer tillfredställande för 
deltagarna.    

Avslutningsvis visas också att ledarskapet i en organisation påverkar utfallet av en e-utbildning. Det 
framgår i en enkätstudie av Palmer, Gosper, Sankey och Allan (2013) som syftar till att studera vad 
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som är betydande när det gäller distribuerat ledarskap vid genomförande av e-utbildning på ett 
universitet. Distribuerat ledarskap beskrivs som lämpligt vid användning av e-utbildning eftersom 
lärandekontexten är föränderlig och dynamisk i sin karaktär. Det ställer i sin tur krav på en anpassning 
av ledarskapet och således också nya strategier och rutiner. Författarna beskriver att arbetsfördelning 
som sker genom att ledare tar eget ansvar för sin verksamhet kan förstås som ett mer flexibelt sätt att 
styra då ansvarsfördelningen är mer utspridd mellan verksamheterna. De betonar även vikten av att 
organisationskulturen ger utrymme för denna typ av ansvarsfördelning samt att det är till fördel om 
det är genomgående i hela organisationen. I resultatet framträder dock att trots denna distribuerade 
ansvarsfördelning ska aktiviteterna inrymmas i den rollbeskrivning individen har inom sin befogenhet 
i organisationen. Således indikerar studien också vikten av att vidmakthålla organisatoriska strukturer 
för att ansvarsfördelningen vid genomförande av e-utbildning ska fungera i sin helhet. 

 

Metod 
Följande avsnitt avser att beskriva genomförandet av datainsamlingen samt bearbetning och analys av 
det insamlade datamaterialet. Vidare presenteras även en metoddiskussion där överväganden, beslut 
och genomförandet diskuteras.   

I denna studie användes kvalitativa intervjuer som metod för att kunna besvara studiens syfte och 
frågeställningar.  Studien syftar till att beskriva och analysera införandet och användningen av en e-
utbildning och därför krävs kännedom om informanternas upplevelse och erfarenheter från e-
utbildningssatsningen. Metoden är därför kvalitativ eftersom det är informanternas upplevelser och 
erfarenheter som ska beskrivas och analyseras, något som det kvalitativa vetenskapsteoretiska 
perspektivet ger utrymme för (Hjerm et al., 2010). 

 

Datainsamling 

Insamlingen av data bestod av enskilda semistrukturerade intervjuer. Det innebar att intervjuerna var 
formade så att informanterna fick frihet att uttrycka sig utifrån vad de ansåg var mest relevant i 
förhållande till ämnet. Semistrukturerade intervjuer medförde en anpassningsbarhet och flexibilitet 
till intervjutillfället, något som beskrivs fördelaktigt av Bryman (2011) och Hjerm et al., (2010). En 
intervjuguide konstruerades i teman med utgångspunkt i frågeställningarna (se bilaga 1). Den 
fungerade som ett stöd att förhålla sig till under intervjun för att behålla relevansen till ämnet och för 
att säkerställa att syftet blev besvarat. Fokus var att beröra olika frågeområden snarare än att få svar 
på detaljerade frågor. Därmed gavs informanterna utrymme att fritt beskriva utifrån deras egen 
förståelse eller upplevelse till följd av frågornas utformning. Möjliga följdfrågor konstruerades även för 
att få stöd i intervjusituationen och möjliggöra för att få djupare förståelse. Samma intervjuguide 
användes till samtliga informanter men frågorna anpassades något efter informantens roll i e-
utbildningssatsningen. Anpassningarna var dock väldigt små eftersom intervjuguiden var konstruerad 
så att de flesta informanter skulle kunna svara på frågorna. För mer detaljer kring skillnaderna, se 
bilaga 1.    

Urvalet bestod av ett målinriktat urval, vilket innebar att individerna som valdes ut ansågs vara 
relevanta för studiens forskningsområde och därmed även i hög grad kunde besvara 
forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Eftersom studien fokuserade på en specifik utbildningssatsning så 
var det ett begränsat antal möjliga informanter att tillfråga. I samtal med våra kontaktpersoner på 
kommunen framkom vilka personer som var ansvariga för att planera och bedriva e-utbildningen. 
Utifrån det valdes informanter ut från samtliga aktörsnivåer bland de som ansvarade för e-
utbildningen, detta för att få en så nyanserad bild som möjligt av införandet och användningen av e-
utbildningen.  

Totalt genomfördes nio enskilda intervjuer där vi turades om att hålla i intervjun. Intervjutillfällena 
var utformade så att en av oss ställde frågorna medan den andre antecknade oklarheter och 
sonderingsfrågor för att i slutet fråga dessa. Det genomfördes för att få ett så rikt material som möjligt 
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och reducera risken för att finna oklarheter i efterhand. Upplägget beskrevs för informanterna så att de 
var införstådda med hur intervjun skulle gå till. Intervjuerna genomfördes på informanternas 
arbetsplats och det tog 70-90 minuter att genomföra respektive intervju. En av intervjuerna var dock 
45 minuter lång på grund av att det var den tiden som informanten hade till förfogande.  Intervjuerna 
spelades in vilket enligt Bryman (2011) underlättar analys av materialet och säkerställer att 
informanternas uttalanden fångas i rätt ordning. Innan datainsamlingen påbörjades så genomfördes 
två pilotintervjuer, något som Bryman (2011) beskriver som fördelaktigt att göra då det ger en 
fingervisning om hur väl intervjufrågorna är utformade och ger erfarenhet av att genomföra kvalitativa 
intervjuer. Pilotintervjuerna genomfördes med personer med erfarenhet av liknande e-
utbildningssatsningar för att de skulle kunna svara på frågorna utifrån deras egen upplevelse och ge en 
tydligare indikation på om frågorna var lättförståeliga samt om syftet kunde bli besvarat. Genom 
pilotintervjuerna identifierades brister i intervjuguiden som sedan korrigerades inför datainsamlingen. 
Det fungerade även som ett tillfälle för att öva på att hålla i en intervju.  

 

Databearbetning och analys 

Under datainsamlingen transkriberades intervjuerna fortlöpande för att omvandla dem till textform 
och därmed underlätta analysen. Bearbetning av data genomfördes därefter med inspiration från de 
principer som Hjerm et al. (2010) beskriver som kategorisering, kodning, tematisering och 
summering. Utifrån det transkriberade datamaterialet kategoriserades textavsnitt genom att utsagor 
markerades med olika färger för att sortera utifrån studiens frågeställningar. Det var ett första steg i 
reduceringen av data där vi uteslöt de delar av materialet som inte var av relevans för studiens syfte. 
Kategorierna tillskrevs sedan koder, det vill säga nyckelord och begrepp, som representerade 
innehållet i kategorierna. Det var både uttalade och outtalade betydelser som vi tolkade utifrån 
informanternas yttranden. Vidare reducerades materialet ytterligare då vissa av koderna inte 
upplevdes relevanta för frågeställningarna och därför uteslöts. Reduceringen fortlöpte tills att mättnad 
uppstod på så sätt att varje kod var unik. Därefter grupperades de koder som hade likheter och kunde 
relateras till varandra. Dessa tematiserades efter deras gemensamma budskap. Utifrån dessa 
tematiserade likheter framträdde det mest väsentliga i intervjuerna och det blev därmed lättare att 
jämföra, reflektera och tolka datamaterialet. I enlighet med det som Hjerm et al. (2010) beskriver som 
en iterativ analysprocess så var denna analysprocess iterativ i den mening att flera genomgångar av 
materialet genomfördes.    

För att illustrera hur bearbetningen av data genomfördes ges här ett exempel. Uttryck så som att 
”datorer och studieplatser behövs” kunde förstås som en strategi för genomförande av e-utbildning 
och färgkategoriserades därmed till frågeställning 2. Koderna benämndes därefter ”teknisk utrustning” 
och ”lokal”. Dessa koder kunde sedan förstås ha gemensamheter i form av logistik och utgjorde 
därmed temat ”logistik”.    

Utifrån identifierade teman beskrevs sedan deras innebörd i text, vilket medförde ytterligare 
reducering av innehållet. Temana bearbetades genom att vissa slogs samman och skapade nya teman. 
Det pågick tills att det fanns en mättnad och tydliga teman kunde konstrueras. En summering av 
materialet skedde därmed då det som blev kvar endast var centrala mönster som representerade 
materialet relaterat till studiens syfte och frågeställningar. 

 

Forskningsetik 

I studien togs hänsyn till de forskningsetiska principer som utfärdats av Vetenskapsrådet (2002). 
Principerna konkretiseras i fyra krav som vi förhöll oss till under hela studien. I inledningen av varje 
intervju fick informanterna information utifrån dessa krav. De informerades om studiens syfte och 
deras rättigheter när det gäller att få vara anonym och avbryta sin medverkan. Informanterna fick 
information gällande vad deras deltagande i studien innebar och därmed kunde de avgöra om de ville 
medverka i studien eller inte. Vi beskrev även hur hanteringen av datamaterialet sker där 
informanterna fick information om att intervjumaterialet enbart används för studien som redovisas i 
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denna rapport för Umeå universitet och att datamaterialet därefter raderas. När informanterna var 
helt införstådda med informationen beviljades informerat samtycke och intervjuerna kunde sedan 
genomföras.  

 

Metoddiskussion 

Valet att använda semistrukturerade intervjuer har varit till fördel då flexibiliteten gav utrymme för 
informanterna att på ett friare sätt besvara frågorna men att det ändå fanns en viss struktur som 
begränsade dem till specifika områden inom ämnet. Denna fördel beskrivs även av Bryman (2011) som 
hävdar att semistrukturerade intervjuer genererar kunskap om vad informanterna upplever som mest 
relevant eller intressant i förhållande till ämnet. Utformningen och graden av öppenhet på 
frågeformuleringar varierade dock inom ramen för att vara semistrukturerade. Att ha mer 
strukturerade frågor upplevdes inte vara till någon fördel för studien då dessa skulle ha begränsat 
nyanser i informanternas svar. Vissa av de mer specifika frågorna som ställdes besvarades mer 
kortfattat än de frågor som gav mer utrymme till informanten att uttrycka sig fritt. Genom detta 
synliggjordes vikten av att i denna studie använda sig av semistrukturerade intervjufrågor för att fånga 
konkreta upplevelser och erfarenheter från genomförandet men även subtila och underliggande 
orsaker till varför och hur e-utbildningen genomfördes.   

Intervjuerna genomfördes ansikte-mot-ansikte, vilket var till fördel för dynamiken mellan oss och 
informanten vid intervjusituationen. Kroppsspråk fick större utrymme i den gemensamma miljön då 
det kunde ta sig i uttryck genom gester som indikerade informantens känslor. Rörelser som visade på 
osäkerhet kunde även identifieras lättare, vilket förbättrade samförståndet till skillnad från att 
genomföra en telefonintervju där det existerar en viss grad av distans, något som även Bryman (2011) 
nämner kan vara problematiskt vid telefonintervjuer. Beslutet att genomföra samtliga intervjuer 
tillsammans kan framstå som onödigt utifrån att vi hade en snäv tidsram att förhålla oss till. Även om 
tid hade sparats på att dela upp antalet intervjuer mellan oss så beslutade vi att genomföra dem 
tillsammans för att vi ansåg att det gav ett rikare datamaterial och för att intervjuerna skulle bli mer 
likvärdiga än om de hade genomförts var för sig. Hänsyn togs också till om intervjusituationen kunde 
påverkas negativt av att ha två forskare och en informant, med risk för att dynamiken skulle påverkas. 
Lösningen på detta eventuella problem var att den person som inte ställde frågor höll sig i bakgrunden 
för att få informanten att rikta uppmärksamhet mot personen som ställde frågorna.  Personen som 
intervjuade kunde också lättare slappna av i sin roll med vetskapen om att den andra personen också 
ansvarade över att få frågorna besvarade. I efterhand uppmärksammades även att den andre 
personens följdfrågor var ett viktigt inslag i materialet då det utan dessa hade det blivit fler oklarheter 
kring informanternas uttalanden. 	 

Då studien syftar till att studera en specifik e-utbildningssatsning i en svensk kommun fanns ett 
begränsat antal möjliga informanter att tillfråga. Det slutgiltiga urvalet var inte optimalt då det fanns 
ett visst bortfall av representanter från de som utformade innehållet i utbildningen. Önskemålet var att 
få hålla intervjuer med två representanter från denna grupp och med samma tidsförutsättningar som 
resterande informanter. Utfallet blev dock att endast en informant representerade denna grupp och att 
informanten enbart hade 45 minuter till förfogande. Ytterligare en intervjuguide utformades därför 
där de mest prioriterade frågorna valdes ut och vissa frågor anpassades efter informantens roll i e-
utbildningssatsningen (se bilaga 2). Således blev denna intervju komprimerad och riktad till att 
införskaffa information om innehållet i utbildningen. Det innebar därför att annan relevant 
information uteblev. Dessa komplikationer har troligtvis påverkat resultatet då det kan tänkas att om 
vi hade fått en längre intervju eller med fler representanter så hade materialet kunnat spegla deras 
upplevelser bättre och materialet hade blivit rikare.           

Transkriberingen genomfördes fortlöpande under hela datainsamlingen. Det gjordes för att vi på så 
sätt kunde få insikt och reflektera över vår roll som intervjuare och förbättra vårt agerande till nästa 
intervju. Dessutom fick vi genom transkriberingen allt större förståelse för e-utbildningssatsningen 
och kunde ställa frågor som uppföljning för att därmed fördjupa vår förståelse ytterligare. 
Tillvägagångssättet bidrog även till att identifiera återkommande uttalanden från olika informanter 
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och i sin tur fördjupa förståelsen om detta, men även skapa förståelse för det som inte hade fått lika 
stort utrymme. 

 

Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna. Resultatet är indelat efter studiens tre fråge-
ställningar som beskriver vilka motiv, strategier och erfarenheter som identifieras. Vidare specificeras 
resultatet genom att det presenteras i olika centrala teman inom respektive frågeställning.    
Inledningsvis visar resultatet att de prioriteringar som görs vid införandet av det nya verksamhets-
systemet och tillhörande utbildningssatsning påverkas av den tidsbrist som råder. Tidsbristen beskrivs 
bero på att komplikationer uppstår vid upphandling av ett nytt verksamhetssystem. Följande citat 
illustrerar hur det resonerats inför projektet: 

”När man driver projekt då har man tre dimensioner att ta hänsyn till, den ena är ju tid det 
andra är kostnad och den tredje är kvalitet. De här är ju lite motpoler till varann och då 
bestämmer man vad som är viktigast. [...] är det kvalitet. Då kan det kosta vad det vill och vi 
kan hålla på hur länge som helst. Om det är kvalitén som är viktigast och vi måste nå hit i 
kvalité, eller pengar, vi har bara den här påsen med pengar och då är det det som styr 
kvalitén och tiden kan vi tumma på bara vi håller oss inom budget. Eller så är det tiden som 
är viktigast, i det här projektet var det tiden, tiden, tiden och då fick det bli dyrare eller 
kvalitén fick liksom...[...]” (Informant 2). 

Det framkommer att tiden är prioriterad genom hela projektet som e-utbildningen är en del av. 
Prioritering av tid beskrivs dominera och företräda både kvalitet och kostnad. Det påverkar de motiv 
och strategier kommunen har vid införande och användning av e-utbildning, vilket i sin tur också 
speglar erfarenheterna från utbildningssatsningen. Tidsaspekten genomsyrar således hela resultatet, 
vilket påvisas fortsättningsvis i de avsnitt som följer. 

 

Motiv bakom valet att använda e-utbildning 

Avsnittet som följer avser att beskriva framträdande resultat gällande kommunens motiv till att 
använda e-utbildning. Dessa är uppdelade utifrån fyra identifierade teman som anses vara de främsta 
motiven bakom valet av utbildningsmetod. 

 

Effektivt nyttjande av resurser 

Resultatet visar att ett framträdande motiv bakom valet att använda e-utbildning är att effektivt nyttja 
kommunens resurser. Exempelvis anses ekonomisk hushållning vara en aspekt för alla typer av beslut 
inom kommunen där målet är att hålla nere kostnader och ha kostnadskontroll.   

Framträdande motiv bakom valet att använda e-utbildning är att utbildningsmetoden är oberoende av 
tid och plats. E-utbildning betraktas som en effektiv lösning när det är ett stort antal medarbetare som 
ska utbildas på kort tid. Det kan förstås genom följande citat: ”Det går på kort tid utbilda väldigt 
många, väldigt många kan få lösenord och access, webbadress. Ja om man ska prata positivt, samma 
vecka skulle alla i princip kunna utbildas.” (Informant 6). E-utbildning beskrivs vara tidsbesparande 
med avseende på att det sparar tid, både för individen och för kommunen. Att inte behöva åka till en 
specifik plats för att göra utbildningen utan att den kan göras på arbetsplatsen eller hemma beskrivs 
som positivt. Metoden uttrycks också vara extra fördelaktig eftersom det finns en geografisk spridning 
bland kommunens medarbetare. Det beskrivs även finnas potential gällande kommunens rumsliga 
resurser, att lokalerna utnyttjas maximalt då e-utbildning inte är beroende av att en föreläsningssal 
måste fyllas.   
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Förutom att utbildningen är tids- och geografiskt oberoende framkommer motiv gällande att e-
utbildning betraktas som en engångskostnad för kommunen. Framställningen av utbildningen är mer 
resurskrävande inför utbildningsstart för att senare bli mindre resurskrävande och självgående.    

”[…] när du blir frågad om du måste anställa lärare istället för att genomföra den på webben, 
det talar ju sitt eget språk. Alltså när det är resursbrist inom verksamheter för att kunna bistå 
med lärare då är det ju nästan ett naturligt steg. Jag skulle säga att verksamheten kräver det, 
att man genomför en e-utbildning för det är kostnadseffektivt.” (Informant 3).   

Eftersom att kommunen har en egen utbildningsplattform som de kan nyttja och att den kan erbjuda 
en självgående utbildning som inte är beroende av ett stort antal pedagoger bidrar det till att välja e-
utbildning som metod. 

 

E-utbildning som flexibel utbildningsmetod 

Informanterna beskriver hur kommunen är i ständig förändring där exempelvis personalbrist och nya 
lagar och regler påverkar verksamheten. Ett ytterligare framträdande motiv bakom valet att använda 
e-utbildning är att det anses ge en låg påverkan på verksamheten. Det beskrivs hur verksamheten ska 
fungera som vanligt utan några långvariga avbrott och e-utbildning anses möjliggöra för det. Eftersom 
att det existerar en vikariebrist är det extra angeläget att i största möjliga mån undvika att det krävs 
vikarier för att utbildningen ska kunna genomföras. Den flexibilitet som informanterna beskriver att e-
utbildning medför beskrivs underlätta planering av genomförandet av utbildningen utifrån varje 
verksamhets förutsättningar. Vidare beskrivs även e-utbildning underlätta för samordning av 
deltagare, schemaläggning och logistik.   

”Man kan ta en stor skara människor samtidigt på något vis och att dom har möjlighet att 
själv planera sin tid, de kan själv avgöra när det ligger bäst i tid att genomföra utbildningen. 
Det är ju väldigt positivt, nästan en förutsättning på många håll som sagt.”  (Informant 1).   

E-utbildning uppges inte förutsätta att deltagarna förflyttar sig till en specifik plats vid ett specifikt 
datum utan möjliggör för deltagarna att avgöra när det passar att göra e-utbildningen. På det sättet ges 
deltagarna frihet att bestämma över när de tycker att det passar att göra utbildningen, vilket en 
informant även betonar kan resultera i ökad motivation för deltagarna till att genomföra 
utbildningen.     

”Om människor är mer motiverade av att gå utbildningen på natten så har vi fått ut mer av 
den utbildningen än om vi har tvingat dem att gå på dagen och de sitter där och lyssnar inte 
eller går därifrån och vi inte vet vad de har tillgodogjort sig.” (Informant 4).   

Även förändringar inom kommunens struktur i form av skiftningar i arbetsuppgifter och snabba 
rekryteringar ställer krav på att utbildning i verksamhetssystemet ska finnas tillgänglig för att det inte 
ska uppstå fördröjningar i arbetet. Exempelvis beskrivs följande: ”Sjuksköterskor anställs med kort 
varsel, om man väl får tag i någon, också ska man ha två dagars utbildning för att få behörighet och 
kunna jobba över huvud taget. Det blir sån fördröjning och det har inte vi råd med.” (Informant 4). E-
utbildning anses fungera som ett effektivt verktyg för introduktion av nyanställda. Istället för att 
invänta ett nytt utbildningstillfälle där flera personer ska introduceras kan personen göra utbildningen 
på webben och därefter börja arbeta.  

Vidare beskrivs e-utbildningens lättillgänglighet och beständighet som fördelaktig i form av att det går 
att repetera sin kunskap. E-utbildningen förklaras här också stödja medarbetarna senare under arbetet 
då den fungerar som en manual, vilket uppges kunna effektivisera arbetsutförandet. Flera av 
informanterna betonar att e-utbildning kan ge goda förutsättningar för samtliga medarbetare. ”[…] 
personer med stort behov av att tillgodogöra sig ny kunskap eller som behöver mer tid på sig. Det 
påverkar ju inte själva införandet, de kan ju sitta där i två veckor och göra om och om igen, det gör ju 
ingenting.” (Informant 4). Genom att utbildningsdeltagarna har möjlighet att anpassa sin studietakt 
efter sina egna behov kan de som tycker att det är svårt bearbeta materialet flera gånger medan de som 
tycker det är lätt endast behöver genomföra det en gång.  
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E-utbildnings aktualitet 

Krav på att ständigt hålla sig uppdaterad och följa med i samhällsutvecklingen uttrycks också vara 
avgörande motiv till att använda e-utbildning där upplevelsen är att denna utveckling måste tas i 
beaktande och att kommunen måste anpassa sig efter behov och krav som finns i samhället.    

 ”[…] har du börjat prata med andra att det kör utbildning, exempelvis att vi kör utbildning 
för 10 000 personer enbart e-baserat. Jaha! Säger vi då, men vänta nu vad sa ni för något? Så 
det är klart att det låg i tiden, det var ett tecken i tiden. Det var snarare så att vi tänkte att vi 
kanske inte var först på banan men vi kan absolut inte heller bli sist. Det är för viktigt att vi 
ska ha utrymme att tycka att det är otäckt.”  (Informant 8).  

Det framträder att det finns en tilltro till att e-utbildning kan genomföras i kommunen och att 
medarbetarna kan hantera det. En informant uttrycker det följande: ”Våra medarbetare är högst 
kompetenta och att dom inte skulle kunna fixa en e-utbildning är bara blaj” (Informant 8). Tilltron 
innefattar en upplevelse av att det finns en mognad att använda IKT inom kommunen och att synsättet 
på medarbetarnas digitala kompetens har förändrats, något som gjort det möjligt att välja e-utbildning 
som utbildningsmetod. ”Dom som jobbar hos oss idag är ju van att hantera det, att genomföra det via 
it-teknik, det är inga svårigheter.” (Informant 4).  

Det uttrycks även finnas ett behov av att förändra synen på kompetensutveckling inom kommunen, 
vilket ses som ett motiv till varför e-utbildning används. Att bedriva e-utbildning uppfattas vara ett 
sätt att frångå tidigare uppfattningar om utbildning och illustreras genom följande citat:  

”[…] det här med att åka på kurs det är personalförmån, inte utifrån behovet att jag faktiskt 
behöver utbildningen. Utan det kan också vara att du har gjort ett bra jobb, därför får du åka 
på kurs. Upprinnelse till belöning och då är man farligt ute […]. Utbildning är nödvändig del 
oavsett vilken verksamhet du pratar om men den måste ju gå att genomföra på verksamheten 
och det grundförutsättningar som verksamheten har.” (Informant 8).  

Därefter beskrivs även hur e-utbildning är något som kommunen kommer behöva, oavsett om ett nytt 
verksamhetssystem ska införas eller inte. E-utbildning som utbildningsmetod och kunskap om hur det 
ska användas anses därför vara nödvändigt inför framtiden. 

 

Säkerställd kompetens 

Ytterligare motiv bakom valet att använda e-utbildning handlar om den uppföljning som e-utbildning 
anses möjliggöra. Informanterna hävdar att e-utbildning fungerar som ett medel för att säkerställa 
kompetens. Det förklaras som att det ger en mätbarhet som inte anses vara möjlig i lika stor 
uträckning vid klassrumsutbildning. Det framträder att säkerställande av kunskap möjliggörs genom 
att deltagarna genomför ett kunskapstest och att det via utbildningsplattformen går att bevaka 
individens aktivitet från e-utbildningen. En informant beskriver det: ”Det ger en möjlighet till olika 
ledare att hålla kolla på vilken kompetens de egentligen har bland sina medarbetare i sin verksamhet.” 
(Informant 8). Det beskrivs därmed ge en känsla av kontroll över att utbildningen genererar kunskap.   

Från att tidigare enbart tillförlita sig på att medarbetare tillgodogjort sig kunskapen vid utbildningar 
så anses e-utbildning möjliggöra för att göra det mer systematiskt, detta genom att bevaka den data 
som genereras via plattformen. Informanterna beskriver hur den kompetensnivå som kommunen vill 
att medarbetare ska uppnå lättare kan garanteras genom att det finns krav på att tillgodogöra sig viss 
kunskap för att få godkänt på utbildningen. Det betonas även att alla deltagare får ta del av exakt 
samma innehåll till skillnad från en klassrumsutbildning med stöd av pedagog där det finns en 
mänsklig faktor som kan påverka innehållet i utbildningen. Det är ett framträdande motiv som anses 
väldigt betydelsefullt vid användningen av e-utbildning.  
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”[…] vi kan ju stå där och säga att våra medarbetare kan det här. 93% har godkänt på 
utbildningarna och dom 75 stycken som är kvar dom jobbar vi med, vi vet vilka dom är. Den 
typen av systematik och systemförståelse tror jag också gör något för stoltheten.” (Informant 
8).     

Att ha denna typ av uppföljning beskrivs också som något som går att visa upp utåt, något som bevisar 
att alla medarbetare har gått utbildningen och är godkända. Därmed uppges också att det ges en 
känsla av att ha ryggen fri. 

 

Strategier för genomförande av e-utbildning 

Resultatavsnittet nedan beskriver de strategier som identifieras för e-utbildning. Strategierna beskrivs 
genom tre framträdande teman som skildrar på vilket sätt kommunen bedriver e-utbildningen. 
Följande citat illustrerar hur strategierna i kommunen kan förstås på en övergripande nivå relaterat 
till denna e-utbildningssatsning. 

”[...] du måste ha tillräcklig infrastruktur så att du kan köra den här typen av utbildning. Det 
är datorer, uppkoppling, arbetsplats att kunna ställa upp datorer. […] det krävs en 
organisation och det krävs styrning och uppföljning. Det vill säga att det går ut en tydlig 
styrsignal att alla ska göra det här. Att cheferna har instruktioner så dom vet hur dom ska 
göra och i sin tur vägleda sina medarbetare. Att det följs upp på olika nivåer att enskilda 
medarbetaren får veta sitt resultat […] men också, att i organisationen kunna titta på: vilken 
genomfördgrad har vi? Hur stor andel är det som faktiskt är godkända? Den uppföljnings-
strukturen måste också finnas på plats. Så förutsättningarna är grundläggande infrastruktur 
och tillgång till teknik men också styrning, organisation och uppföljning.” (Informant 8). 

 

Säkerställa kunskapsinhämtning 

Det framträder att det används ett flertal strategier för att förankra och skapa en positiv attityd till e-
utbildning som metod för arbetsledare och medarbetare. Strategierna innebär att motivera e-
utbildningen genom att påvisa att ny kunskap genereras för att stödja deltagarna i deras arbete. 
Dessutom beskrivs metoden erbjuda frihet för deltagarna och att stöd ges för att skapa förutsättningar 
så att samtliga ska kunna delta.    

I resultatet framkommer det även strategier som handlar om att kartlägga deltagandet på individnivå 
och verksamhetsnivå genom data som genereras från e-utbildningen. Bevakningen uppges också vara 
ett sätt att skapa förståelse för varför få medarbetare genomför e-utbildningen. På så sätt påvisas att 
extra stöd kan riktas mot de specifika verksamheterna och därmed även kunna motivera ytterligare 
och skapa en medvetenhet om syftet.   

Framträdande i resultatet är att kunskapstestet som deltagarna måste göra i e-utbildningen bidrar till 
att kunna identifiera vilka kunskapsbrister som finns bland medarbetarna, vilket innehåll som är 
svårare att ta till sig. Rapporter skickas veckovis ut till arbetsledare så att de i sin tur får insikt om 
huruvida deras medarbetare är godkända eller inte godkända på utbildningen. Denna uppföljning av 
data uppges vara en strategi för att snabbt få insyn i hur det går för deltagarna och se till så de får 
ytterligare tillfälle att genomföra utbildningen om det är nödvändigt. Det är därmed arbetsledarnas 
ansvar att se till att medarbetarna genomför utbildningen. Förutom testet så bevakas även 
medarbetarnas aktivitet i utbildningen i form av att e-utbildningen genererar data som beskriver i 
vilken utsträckning deltagarna har studerat tillgängligt material. Utöver kravet på att klara 
kunskapstestet finns alltså också krav på att deltagarna ska ta del av en viss mängd material för att få 
godkänt. Det är en framträdande strategi som används för att säkerställa att deltagarna tar del av allt 
material och på så sätt får den kunskap som anses vara nödvändig. En strategi för att i sin tur få 
medarbetarna att göra detta är att behörigheten till verksamhetssystemet är förenat med godkänd e-
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utbildning. Utan godkänd utbildning ges alltså inte behörighet till systemet och medarbetarna kan inte 
utföra sitt arbete.  

En framträdande strategi för att effektivisera processen är att behörigheten till verksamhetssystemet 
ges löpande efter att varje deltagare är godkänd. Därmed behöver inte medarbetarna vänta med att få 
behörighet efter godkänd utbildning, vilket uppges medföra att onödiga fördröjningar i 
anställningarna undviks och att påverkan på verksamheten i stort minskas. Ytterligare en strategi som 
framträder är att det ställs krav på att deltagarna måste vara godkända på utbildningen för att få 
behörighet till systemet. Vikten av att ha en konsekvens vid utebliven genomförd e-utbildning betonas, 
något som följande citat visar: 

”[…] det var ju den här uppföljningen och underkänd och ingen behörighet. För har vi haft 
underkänd men behörighet ändå så hade det inte hänt något. Ingen hade brytt sig om det.  
En del hade inte ens gått utbildningen om de inte hade behövt. Men i och med att vi 
kopplade det till behörigheten och behörighet i systemet måste man ha annars går det inte 
jobba. Vi har varit stenhårda och då har de blivit tvungen att ställa sig in i ledet och foga sig i 
det här.” (Informant 2).   

”Men just det här att visa vikten av det du måste göra den här utbildningen. För så kan det 
ändå bli, när det är en e-utbildning, att ja den där kan jag göra när jag har tid. Eller, men nu 
har jag inte gjort den men det har inte hänt något, jag får ju jobba kvar.” (Informant 5).   

”En del behöver piskan och en del behöver definitivt inte piskan, men jag tänker att man 
fångar upp båda grupperna med det här upplägget.” (Informant 4).  

Förutom dessa strikta krav framkommer det att det krävs mycket bakomliggande arbete för att 
utbildningen blir genomförd. Att ständigt informera, driva på och följa upp är tillvägagångssätt som 
beskrivs fungera för att få ett genomslag. Det framträder att argument som hänvisar till beslut av 
högsta ledning och lagstiftning används för att betona vikten av att genomföra e-utbildningen. Vidare 
visar resultatet att när deltagare inte är godkända gäller det att vara pådrivande för att de ska göra om 
e-utbildningen så fort som möjligt.  

”Jag jagade dem med blåslampa. De här har inte fixat det här som de skulle. Sen efter ett tag 
började cheferna efterfråga: nu har jag skickat tillbaka den här och den här personen på 
utbildningen, är den godkänt nu eller hur ser det ut?” (Informant 2).  

Denna strategi förklarar informanten används för att deltagandet i e-utbildningen ska bli högt och 
samtliga ska få behörighet till systemet.  

 

Skapa förståelse för genomförande 

I resultatet framkommer att god kommunikation är en betydande strategi vid genomförande av e-
utbildning. Informanterna hävdar att tydlighet gällande information om e-utbildningens syfte, 
genomförande och instruktioner är viktigt vid nyttjande av e-utbildning. Det beskrivs vara en strategi 
för att säkerställa att utbildningen blir genomförd samt att samtliga berörda inom kommunen ska vara 
införstådda om genomförandet och vad som gäller. 

”Det där handlar väldigt mycket om syftet. Varför behöver jag den här utbildningen? Varför 
ska jag ha den här  begränsade behörigheten? Att människor ska förstå varför, vad vi 
förhåller oss till […] i kommunikationen har det varit bland det viktigaste. Vi har alltid backat 
tillbaka till varför, lagstiftningarna säger såhär, det kommer man inte från.” (Informant 8). 	  

Det framträder att en övergripande strategi för kommunikation är att den sker genom vad en 
informant benämner som stafettpinneprincipen. Det är en metod som används i hela kommunen som 
helhet och innebär att kommunikation sker stegvis uppifrån och ner, från högsta ledning till 
medarbetare. Principen beskrivs användas för att kommunen har ett stort antal medarbetare som 
dessutom är utspridda på stor geografisk yta. Vidare preciseras att kommunikationen sker via olika 
kanaler; via intranätet, mailutskick och i samtal med arbetsledare och medarbetare. Det framgår även 
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att som strategi för att säkerställa god kommunikation finns en person som ansvarar för att 
kommunicera mellan de olika aktörsnivåerna i projektet samt se till att samtliga får rätt information 
och hålls uppdaterade om vad som gäller. Det betonas att mycket av informationen som 
kommuniceras handlar om utbildningens syfte och mål, något som anses vara viktigt att vara tydlig 
med för att motivera medarbetare och ge dem så bra förutsättningar som möjligt för att lära sig.    

Resultatet visar att information gällande vad som krävs för att få godkänt på e-utbildningen och hur 
den ska genomföras på utbildningsplattformen kommuniceras genom instruktioner. Instruktionerna 
beskrivs vara grundläggande för att även de med lägre digital kompetens ska förstå hur 
utbildningsplattformen används. Det beskrivs som en strategi för att tydliggöra vad som gäller för e-
utbildningen och hur den ska genomföras. Resultatet indikerar dessutom att denna tydlighet i de 
skriftliga instruktionerna är extra viktig eftersom det inte finns någon pedagog närvarande. Utöver 
skriftliga instruktionerna framgår det även att det är arbetsledarens ansvar att muntligt beskriva detta, 
allt för att säkerställa att medarbetarna är införstådda. 

 

Möjliggöra för genomförande och kunskapsinhämtning 

För att ge förutsättningar att genomföra e-utbildningen framgår det att det krävs att deltagarna ges 
studietid, tid som är frikopplad från vardagliga arbetsuppgifter. Dessutom behövs studieplatser för 
deltagarna under studietiden. För att det ska vara möjligt finns strategier för att verksamheter som 
saknar lokaler eller teknisk utrustning erbjuds att låna detta. Det framgår även att utöver enskilda 
studieplatser erbjuds lokaler med möjlighet för flera deltagare att genomföra utbildningen samtidigt.    

Ytterligare strategi för att e-utbildningen ska fungera löpande är att erbjuda support. Det ges möjlighet 
för deltagare och arbetsledare att kontakta kunniga personer inom området vid behov. Resultatet visar 
att innehåll i utbildningen, utbildningsplattformen, tekniska svårigheter och digital kompetens 
supporteras till deltagarna. Arbetsledare supporteras genom att hitta lösningar för hur de kan 
organisera och skapa förutsättningar för sina medarbetare att delta i e-utbildningen samt vad som 
behövs kompletteras för att uppnå godkänt resultat för specifika deltagare. Supporten är även 
behjälplig för medarbetarna i sitt vardagliga arbete med verksamhetssystemet. Det framkommer också 
att supporten är begränsad till kontorstider. Förutom supporten som nås via telefon sker även support 
ute i verksamheten vid behov för att på plats instruera och stötta i digital kompetens och 
utbildningsinnehåll. Den strategin uppges existera för att driva utbildningsprocessen framåt.      

Strategier för att e-utbildningen ska resultera i kunskap hos deltagarna beskrivs som att deltagarna 
själva kan påverka tempot när de tar del av innehållet. De kan återgå till sekvenser i utbildnings-
materialet som de behöver repetera. Vidare är en strategi att erbjuda självständiga instuderingsfrågor i 
relation till olika moment i utbildningen för att deltagarna ska kunna testa sina kunskaper. Det faktum 
att e-utbildningen alltid finns tillgänglig möjliggör att repetera och komplettera kunskaper som 
deltagaren behöver i sitt arbete. Resultatet belyser även möjligheten att genomföra utbildningen 
samtidigt och på samma plats som andra, vilket uttrycks bidra med kollegialt stöd då de kan ta hjälp av 
varandra. Det påvisas även att arbetsledare stöttar deltagarna i genomförandet av e-utbildningen och 
digital kompetens vid behov. Ytterligare beskrivs e-utbildning med stöd av pedagog som strategi för att 
stötta enskilda deltagare i utbildningen. Formen beskrivs vara av betydelse för deltagare med 
koncentrationssvårigheter eller bristande digital kompetens. Det är arbetsledarens uppgift att avgöra 
om medarbetaren får tillgång till e-utbildning med stöd av pedagog. Dock finns krav från ledning att 
alla måste prova att genomföra en e-utbildning innan deltagarna erbjuds e-utbildning med stöd av 
pedagog. Det framgår emellertid att det finns undantag vid legitima skäl som exempelvis 
funktionsnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter. Kravet på att alla måste prova genomföra e-
utbildning beskrivs existera för att rädsla, ovana eller bekvämlighet inte ska fungera som tillräckliga 
skäl.   

Den kunskap som e-utbildning ska bidra med innefattar enbart ren inlärning som enligt en informant 
förklaras som baskunskaper med syftet att kunna navigera i verksamhetssystemet. ”[…] ja och det 
hade ju och göra med tid, kvalitet och pengar. Tiden, då fick vi stryka på kvalitén och tog bort den 
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biten ur utbildningen för att fokusera på systemet för att hinna bli klar i tid.” (Informant 2). Att det 
blev denna avgränsning till enbart navigering i systemet beskrivs alltså bero på den tidsbrist som råder 
i införandet av det nya systemet. Det framträder därmed att strategin är att den mest nödvändiga 
kunskapen prioriteras. 

 

Erfarenheter från genomförande av e-utbildning 

I detta avslutande resultatavsnitt beskrivs erfarenheter från genomförandet av e-utbildningen i 
kommunen. Avsnittet är uppdelat efter tre identifierade teman som beskriver de mest framträdande 
erfarenheterna i resultatet. 

 

E-utbildning är inte självgående 

Erfarenheter visar att uppstarten av en e-utbildning innebär mycket arbete och att arbetsbördan till en 
början är stor innan det finns en vana att använda e-utbildning. Det framgår att det från början 
förekommer osäkerhet kring ansvarsfördelning och vad som gäller för genomförandet men sedan visas 
att det blir alltmer tydligt ju längre tiden går. På grund av den tidspress som existerar under projektet 
uteblir ett pilottest av utbildningen, vilket får konsekvenser på så sätt att oförutsedda händelser inte 
undviks. 

” […] då kom det tusen saker i efterhand som dök upp. Då kan jag tycka att hellre ha en pilot, 
gör det ordentligt och förutse det. När det är så otroligt många som skulle gå den här [e-
utbildningen] då tycker jag inte att det får bli sådär att: Oj då! Vi får ta en sak i taget. Det kan 
man inte tänka, det är väl vad jag kan tycka att man ska ha en pilot, att man verkligen 
grundligt undersöker.” (Informant 7).  

Det framkommer att det är många uppgifter som är betungande för arbetsledarna, så som att planera 
in utbildningen när det gäller tid, plats och utrustning. Därutöver tillkommer även administrativa 
uppgifter som att följa upp resultat och se till att medarbetarna får godkänt på utbildningen. 
Exempelvis beskriver en informant: ”[…] varje chef sitter, om man tänker då har jag 50 personer också 
ska det in med fyra olika grejer på varje, då blir det ju 200 grejer. Kan man inte använda min lön på 
något annat sätt?” (Informant 7). Således visas erfarenheter av att arbetsledare önskar mindre ansvar 
för att driva e-utbildningen då upplevelsen är att för mycket arbetsuppgifter läggs på dem.    

Framträdande är att medvetenheten om de olika förutsättningar som finns i verksamheterna är 
bristande. Likaså framkommer att det finns en skillnad i arbetsbelastningen för olika delar inom 
verksamheten beroende på medarbetarnas yrkesutförande som i förväg inte tas i åtanke. Resultatet 
visar erfarenheter av otydliga instruktioner och en upplevelse av att det inte är uttalat vad alla aktörer 
har för ansvar. Brist på struktur gör också att det upplevs svårt att förstå genomförandet och veta var 
det går att vända sig för att få hjälp och stöd.    

Vidare uttrycks svårigheter med att ställa tydliga krav på medarbetare i kommunen då det uppges vara 
nytt att använda konsekvenser i form av att behörighet inte ges vid underkänd utbildning. ”Det måste 
finnas en konsekvens och det kanske är något som är nytt i kommunen, att gör man inte som man blir 
tillsagd då händer det någonting.” (Informant 2). Resultatet påvisar också svårigheter med att fullfölja 
kraven inom vissa medarbetargrupper på grund av rådande personalbrist inom verksamheten. ”Vi kan 
nästan inte ställa några krav för att vi har inte råd att tappa [personal] idag” (Informant 5). Det är en 
faktor som gör att kravet riskerar att kringgås och motsägande signaler sänds ut.    

Resultatet visar på att kommunikationsmetoden stafettpinneprincipen beskrivs som ett ineffektivt sätt 
att kommunicera då avståndet mellan utbildningsdeltagare och utbildningsansvariga blir för långt och 
åsikter inte når fram. Det upplevs som att mycket av informationen kommer sent i utbildnings-
processen och att det då kommer otroligt mycket information samtidigt, vilket gör det svårt att ta del 
av, förstå och hantera. Vidare beskrivs även oklarheter kring instruktioner då upplevelsen är att 
medarbetarna inte får tillräckligt tydliga instruktioner om vad som gäller. Det framgår erfarenheter av 
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att skriftliga instruktioner inte alltid upplevs vara tillräckliga utan att det krävs att medarbetare även 
får det beskrivet muntligt. Exempelvis synliggör en informant problematiken kring kommunikation på 
följande sätt: ”[…] det spelar nästan ibland ingen roll hur mycket man tycker att man informerar så 
drar det iväg åt olika håll ändå.” (Informant 1). 

 

IKT-verktyget påverkar genomförande av e-utbildning 

Resultatet visar på erfarenheter av att IKT kan förhindra och försvåra en e-utbildningssatsning. 
Eftersom det är ett IKT-verktyg som används i e-utbildning är det viktigt att det fungerar, finns 
tillgängligt och att deltagarna har kunskap om hur det används.   

Det framgår erfarenheter av att utbildningsplattformen medför förvirring kring återkoppling av 
resultatet från e-utbildningen. Hela det slutgiltiga resultatet från utbildningen presenteras inte direkt 
då det enbart är resultatet från testet som visas på plattformen. Information om i vilken utsträckning 
deltagaren tar del av utbildningsmaterialet återkopplas istället till arbetsledaren som i sin tur 
meddelar deltagaren. Deltagare kan därmed få uppfattning om att de är godkända på utbildningen när 
de tar del av testresultatet direkt men sedan inse att de inte är godkända när de får information från 
arbetsledaren om hur det går på utbildningen totalt sett. Det visar på erfarenhet av att det skapas 
onödig förvirring på grund av att plattformen är bristande och återkoppling om slutgiltiga resultatet 
går till olika personer. Dessa brister i utbildningsplattformen beskrivs även skapa en viss fördröjning 
tills att deltagarna får sin behörighet.    

Vidare visar resultatet på erfarenheter av att vid tekniska problem prioriteras tilliten till medarbetares 
kompetens före den data som genereras. Missvisande data gör att arbetsledaren istället gör egna 
bedömningar om medarbetares kompetens. Då det är arbetsledarens ansvar att se till att 
medarbetarna har kunskap om verksamhetssystemet upplevs det som en tillåten lösning att tillämpa 
när problem med IKT-verktyget påverkar medarbetares resultat i utbildningen.  

Tanken med e-utbildningen är att deltagarna ska kunna göra utbildningen var som helst. Det framgår 
erfarenheter av att den allmänna uppfattningen är att IKT finns tillgängligt i hela kommunens 
verksamhet och att alla medarbetare ska kunna göra utbildningen på arbetsplatsen. Resultatet visar 
dock på erfarenheter av att det kan vara problematiskt för deltagare att genomföra utbildningen på 
arbetsplatsen då den tekniska utrustningen ibland är begränsad i förhållande till antalet medarbetare. 
Utöver detta existerar det även medarbetare som helt saknar tillgång till att kunna genomföra e-
utbildningen på sin arbetsplats. Dessutom visas erfarenhet av att utbildningsplattformen är begränsad 
så att den inte går att nå från alla tänkta platser, vilket medför problem. 

”Men bristen där var att ibland glömde dom att logga in som sig själv och sen gjorde de klart 
utbildningen, klarade av provet, men det stod inte Bertil Andersson utan det stod X. Så 
hamnade det i cyberrymden och så har [utbildningsansvariga]  fått jaga och sånt 
detektivarbete. Att försöka få ihop det, vem kan verkligen ha gjort utbildningen och klarat 
den, för att det varken står namn eller personnummer, det är ju bara att många av dom 
måste göra om.” (Informant 6). 

Det framträder därmed att det är mer platsberoende var e-utbildningen genomförs än vad som var 
ursprungstanken. För de medarbetare som av olika anledningar inte har möjlighet att göra 
utbildningen på arbetet medför det svårigheter då de inte heller kan göra den hemifrån utan istället får 
ta sig till angivna platser för att vara säker på att det fungerar.     

Ytterligare erfarenheter om framträder är att den digitala kompetensen i kommunen är ojämn, något 
som citatet nedan illustrerar: 

”[…] det finns ju säkert dom som klarar av datorer hur bra som helst där ute i verksamheten 
men det finns de som absolut inte har den kunskapen. Där skulle verksamheten se till att alla 
människor kan klara av ett it-hjälpmedel. […] Det kan ju vara lite förnedrande för en del 
också att erkänna en sån sak i dagens 2016, när det är så vanligt med datorer. Men det var ju 
verksamhetens ansvar.” (Informant 3). 
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I samband med det framgår att det ofta i supporten hanteras frågor som handlar om digital 
kompentens. Denna hantering är inte planerad till en början utan allt eftersom upptäcks det att detta 
behövs då det finns en ojämn nivå gällande digital kompetens. 

 

Utformningen av e-utbildning påverkar kunskapsinhämtning 

Resultatet visar på erfarenheter av att e-utbildning är ett sätt att försöka säkerställa att alla har samma 
kompetens. 

”[…] pratar man om kvalitetsnivåer så tänker man att här har vi en plattform, alla som har 
fått godkänt och access till [verksamhetssystemet] är ju på en och samma kvalitetsnivå. 
Skulle man inte haft det så skulle det kanske vara mycket större diff  […] alla uppnår en viss 
miniminivå, en högre nivå än vad jag tänker att de skulle uppnått annars.” (Informant 6). 

Det framkommer dock att även om det är ett sätt att påvisa att medarbetarna går en utbildning och får 
godkänt på den så finns det inte någon garanti för att medarbetarna har kunskapen som behövs. Det 
går inte att veta vad medarbetarna egentligen har lärt sig. Följande citat visar dessa uttryckta 
erfarenheter:  

”Det här med att säkra tänker jag också. Att vi vet att den här nivån har alla fått i alla fall, sen 
om man har tillgodogjort sig det kan vi nog aldrig mäta fullt ut, vi kan ha ett hum och en 
hint.” (Informant 4).   

”[…] kolla det är väldigt många som har godkänt, om dom gör rätt i arbetet det hör till något 
annat men utbildningen har det i alla fall gått igenom.” (Informant 8). 

Genom resultatet kan ett antal barriärer identifieras från utformningen av e-utbildning. Framträdande 
är att utbildningen är utformad utan möjlighet till interaktion. Därmed saknas kontakt med andra 
genom utbildningen, pedagoger som deltagare. Mänsklig interaktion, framförallt med pedagog, 
beskrivs som ett sätt att motivera och stötta om problem och frågor uppstår. Informanterna uttrycker 
att de är en större ansträngning att kontakta support via telefon än en pedagog på plats, något som 
anses bero på tillgängligheten och den tid som deltagaren ska investera i att nå fram. 

”[…] alltså vi behöver även någon som kan förklara, någon som kan ta det muntligt på ett 
eller annat sätt eller att man har diskussioner som gör att det trillar ner. Men det är ju 
samma sak om du läser någonting, om du ska läsa dig till kunskap så blir ju inte det riktigt 
kompetens förrän du öppnar upp det och diskuterar det i dom sammanhangen. Alltså vad 
ska det konkret ge till verksamheten så kanske man måste ha diskussionen.” (Informant 1). 

Vidare visar resultatet på en avsaknad av interaktiva inslag i utbildningen, vilket medför att den inte 
anses bidra med lika stor kunskap. Den befintliga utbildningsplattformens begränsningar och tidsbrist 
är det som bland annat uttrycks vara orsaker till att det finns en avsaknad av interaktiva inslag. Det 
framgår att eftersom medarbetarna anses ha förkunskaper gällande dokumentationshantering läggs 
fokus på enbart systemkunskap i form av navigering i systemet.  Att det är just systemkunskap som ska 
läras in uttrycks också vara en faktor till att e-utbildning kan nyttjas. Resultatet visar erfarenhet av att 
innehåll som kräver mer diskussion för att förstås är för komplext för att kunna genomföras via e-
utbildning. Samtidigt beskriver informanterna också att det faktum att innehållet enbart berör 
systemkunskap gör att utbildningen blir otillräcklig eftersom att kunskapen inte sätts i sitt 
sammanhang då det uppges finnas brister i kunskap om dokumentation. En bidragande faktor till 
utfallet av e-utbildning anses därför bero på de förkunskaper som medarbetarna har gällande 
dokumentation. 

”[…] vet man inte varför man ska göra en journalanteckning, syftet med det, har man inte 
den kunskapen med sig när man kommer, så förstår man ju inte heller varför man ska sitta 
och klicka. […] det fanns vissa grupperingar och verksamheter där man inte hade fört 
journalanteckningar tidigare och kom in ny i det här. De hade fört dagboksanteckningar på 
papper och lite sånt men det elektroniska förstod de inte. När de kom tillbaka [till arbetet] 
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började de inte använda systemet för de förstod inte varför. Det var ju liksom att skjuta lite 
över målet för dom, där blev det ju inte jättebra.” (Informant 7).  

Avslutningsvis uttrycks också möjligheter att kunna klara kunskapstestet enbart baserat på god digital 
kompetens, vilket regleras genom att det finns krav på att deltagarna ska ta del av en viss mängd av 
materialet. Nivån på innehållet och känslan att kunna gena upplevs påverka motivationen för om 
deltagarna tar del av hela materialet eller inte, vilket i sin tur också uttrycks påverka utfallet.   

 

Analys 
Följande avsnitt innefattar en analys av studiens empiriska resultat i förhållande till tidigare forskning 
inom området. Analysen avser att beskriva och analysera de motiv, strategier och erfarenheter som 
identifieras i studiens resultat och jämföra dessa med motiv, strategier och erfarenheter som visas i 
andra studier. 

 

Motiv bakom valet att använda e-utbildning 

Förändringsarbete sker på grund av yttre faktorer och kompetensnivån inom kommunen måste 
anpassas efter dessa yttre faktorer. Framträdande i resultatet är att utbildningen ska genomföras utan 
större påverkan på verksamheten och att befintliga resurser ska nyttjas effektivt, vilket kan förstås som 
de främsta motiven bakom valet att använda e-utbildning som utbildningsmetod.    

Utifrån resultatet framgår det att anledningen till att en utbildning ska genomföras grundar sig i bytet 
av verksamhetssystem. Dessutom finns en tidsaspekt att ta hänsyn till då komplikationer i 
upphandlingen av ett nytt verksamhetssystem uppstår. Målet med förändringsarbetet och den nya 
kunskapsinhämtningen framställs därför inte från kommunen utan från yttre påtryckningar. Dessa 
resultat går i linje med vad Rashman et al. (2009) beskriver där det framkommer att lagstiftning kan 
tvinga offentliga organisationer till förändringsarbete och att ny kunskapsinhämtning därmed kan 
förstås som ett direktiv. Författarna påvisar den komplexitet som offentliga organisationer står inför 
då de tvingas till förändringsarbete som ska genomföras med ansträngda resurser.    

I resultatet förklarar informanterna att tidsbrist är avgörande för valet av utbildningsmetod då en stor 
mängd medarbetare ska utbildas på kort tid i kommunen. Det betonas att e-utbildning medför en 
flexibilitet som innebär att deltagarna får bestämma var och när utbildningen ska genomföras, något 
som informanterna ser som fördelaktigt och ett betydande motiv bakom valet att använda e-
utbildning. Dessa resultat framkommer även i andra studier där e-utbildning beskrivs som fördelaktigt 
när deltagarantalet är stort, det är geografisk spridning mellan dem och genomförandet ska ske på kort 
tid (Biedermann et al., 2012; See & Teetor, 2014; Strother, 2002). Biedermann et al. (2012) beskriver 
även hur flexibiliteten som e-utbildning bidrar med är särskilt fördelaktigt i en organisation där det är 
hög arbetsbelastning.  

Resultatet visar att e-utbildning medför en anpassningsbarhet som uttrycks vara gynnsamt för 
kommunen då personalbrist och lagförändringar ställer krav på förändrat arbetsutförande och 
kompetensutveckling. Det uppges därför vara ett motiv till varför e-utbildning införs. Uppfattningen 
om att e-utbildning möjliggör för att stödja en föränderlig verksamhet överensstämmer med vad 
Talbot (2009) kommer fram till i sin studie. Studien visar att e-utbildning har potential att stödja de 
ständigt föränderliga behov som finns i offentliga organisationer. I detta fall framkommer att 
kommunen har behov av att det ska vara en så låg påverkan som möjligt på verksamheten vid 
genomförande av utbildningen, ett behov som informanterna hävdar att e-utbildning kan möta. Vidare 
kan även behovet av låg påverkan på verksamheten förstås som en aspekt av kostnadseffektivitet då 
medarbetarna inte behöver förflytta sig för att delta i utbildningen och krav på att ersätta stora 
mängder personal reduceras. Dessa resultat stöds även av andra studiers resultat (Biedermann et al., 
2012; Callan et al., 2015). I dessa studier beskrivs e-utbildning medföra en tillgänglighet i form av att 
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utbildningen går att nå på respektive arbetsplats och därmed kan anpassas efter organisationens 
behov, vilket reducerar resekostnader och underlättar planering.   

Vidare framkommer att informanterna beskriver att e-utbildning fungerar som metod för att 
säkerställa kompetens bland medarbetare. Ett framträdande motiv bakom valet att använda e-
utbildning är att det resulterar i en enhetlighet i utbildningsinnehållet eftersom mänskliga faktorer 
inte påverkar och att alla tar del av samma material på plattformen. Det går i linje med studier av 
Callan et al. (2015) och Strother (2002) där e-utbildning beskrivs skapa en standardisering i form av 
att alla deltagare tar del av ett förutbestämt material som är likadant för samtliga deltagare. Förutom 
att det skapas en likriktighet i kompetensen uttrycker även informanterna att e-utbildning möjliggör 
för uppföljning och ger en mätbarhet av utbildningsgenomförandet i kommunen utifrån den data som 
genereras. Liknande resultat visas även av See och Teetor (2014) som beskriver hur det går att 
kartlägga kompetensen bland medarbetarna och skapa en uppfattning om hur det går i utbildningen 
med hjälp av den data som genereras från deltagandet i e-utbildningen.  

Avslutningsvis visar resultatet att ansträngda resurser inom kommunen ställer krav på 
kostnadseffektivitet och flexibilitet för att nyttja resurserna maximalt. Rådande personalbrist är en 
framträdande orsak till föränderlighet i kommunen och att omorganisering sker. Skiftningar i 
yrkesutförande kräver även ny kunskap i hanteringen av verksamhetssystemet och vid rekrytering ses 
det som en förutsättning att kunna erbjuda utbildningen för att medarbetarna snabbt ska få 
behörighet till systemet och kunna arbeta. Att använda e-utbildning beskrivs därmed leda till att 
fördröjningar undviks. Denna hållbarhet som e-utbildning anses medföra, i form av att den finns 
tillgänglig över tid och kan återanvändas, beskrivs som ett betydande motiv bakom valet att använda 
e-utbildning i kommunen. I linje med detta resultat beskriver Bere et al. (2013) e-utbildning utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv och betonar fördelar med e-utbildning utifrån att den går att återanvända, bygga 
på och förändra utifrån de behov, krav och förändringar som finns inom organisationer. Författaren 
hävdar också att det leder till resursbesparingar eftersom IKT-lösningen redan existerar och 
utbildningen inte är beroende av pedagoger i samma utsträckning som vid klassrumsutbildning.  

 

Strategier för genomförande av e-utbildning 

De strategier som identifieras för genomförandet av e-utbildningen kan i huvudsak hänvisas till att ett 
förändringsarbete ska genomföras med så låg påverkan på kommunens verksamhet som möjligt. Den 
kunskap som ska tillgodogöras kan förstås som ett yttre direktiv som ska verkställas med minsta 
möjliga friktion på både verksamhetsnivå och individnivå.  

Behovet av att det ska vara låg påverkan på verksamheten vid genomförande av utbildningen tyder på 
att e-utbildning inte ses som fristående från löpande verksamhet i kommunen. Riege (2005) påtalar 
risker med att kompetensutveckling betraktas som en skild aktivitet i förhållande till fortlöpande 
verksamhet och att denna distinktion riskerar att leda till sämre resultat vid kompetensutvecklings-
satsningar. I detta fall är strategin med e-utbildningen att integrera den i kommunens verksamhet så 
att påverkansgraden på verksamheterna är låg i form av att undvika onödiga fördröjningar och 
ersättning av personal. Det kan därmed förstås som att kompetensutvecklingsarbetet och fortlöpande 
verksamhet är förenat i kommunen. Vidare framträder vikten av att enligt informanterna ha strategier 
för genomförande av e-utbildning med fokus på bland annat tillgång till IKT, styrning och uppföljning. 
Betydelsen av att ha strategier påvisas även av Stoffregen et al. (2015) och Lakbala (2016) som 
framhäver att en tydlig struktur kring genomförandet behövs.    

I resultatet framkommer att e-utbildning beskrivs vara oberoende av tid och rum, vilket också 
framkommer i andra studier (Biedermann et al., 2012; Callan et al., 2015). Enligt Stoffregen et al. 
(2015) krävs det dock att deltagare får tid avsatt för att göra utbildningen för att säkerställa att den blir 
genomförd. Det framkommer att kommunens strategi är att arbetsledarna ansvarar för att avsätta tid 
för medarbetarna att genomföra utbildningen men att medarbetarna också ges utrymme att själva 
avgöra när det passar dem bäst att genomföra den. Framträdande är också att vissa arbetsledare 
avsätter tid för flera medarbetare att genomföra e-utbildningen på samma plats och samma tid då det 
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anses lämpligt för den specifika verksamheten. Medarbetarnas och arbetsledarnas frihet att bestämma 
när och var utbildningen ska äga rum beskrivs som en strategi för att det ska vara så låg påverkan på 
verksamheten som möjligt. Deltagarna får även frihet att själva bestämma utbildningstakt, vilket 
informanterna också beskriver är betydande för att minska påverkan på verksamheten.    

I resultatet framgår att en betydande strategi för genomförande av e-utbildning är att tillhandahålla 
support. Det är framförallt där som medarbetarna får stöd vid problem som uppstår, så som digital 
kompetens, problem med utbildningsplattformen och utbildningsinnehåll. Supporten sker både via 
telefon och på arbetsplatser vid tillfällen då särskilt stöd ute i verksamheten behövs. Denna strategi går 
i linje med vad som framkommer i en studie av Peterson et al. (2008). Författaren betonar betydelsen 
av att erbjuda tekniskt stöd vid användning av e-utbildning då deltagarnas digitala kompetens 
påverkar genomförandet. Vidare beskriver även Biedermann et al. (2012) att e-utbildnings format 
begränsar interaktion mellan deltagare och pedagog, vilket gör det svårare för deltagarna att få stöd 
och förtydliga sådant som upplevs problematiskt. Ytterligare strategier som beskrivs är att e-
utbildningen i kommunen ibland genomförs samtidigt i en gemensam lokal för att få kollegialt stöd i 
lärandet och att arbetsledare finns tillgängliga som stöd under utbildningen. Därmed betonas vikten 
av att få stöd i sitt genomförande genom dialog med andra. Resultatet visar också att eftersom det 
saknas samma möjligheter till interaktion görs tydliga instruktioner för genomförandet för att försöka 
försäkra sig om att samtliga ska förstå vad som gäller. Dessa resultat skiljer sig till viss del från 
Biedermann et al. (2012) som hävdar att information om innehållet och hur det ska förstås samt hur 
kunskapen ska förvärvas måste framgå genom e-utbildningen. I kommunens e-utbildningssatsning 
framgår det istället strategier för att information och förtydliganden inte sker genom 
utbildningsplattformen utan externt.    

Vidare beskriver informanterna att tidspress och begränsningar i plattformen gör att interaktiva inslag 
bortprioriteras och att innehållet innefattar ren inlärning. Att utesluta interaktiva inslag bör enligt 
Biedermann et al. (2012) undvikas då e-utbildningen på så vis blir en passiv aktivitet. Författaren 
hävdar att praktiska moment bör finnas i e-utbildningar för att pedagoger utifrån dessa moment ska 
kunna granska utbildningsprocessen och urskilja vilka behov som finns hos deltagarna. Framträdande 
strategi i resultatet är att som komplement till mer interaktiva inslag i kommunens e-utbildning finns  
instuderingsfrågor till förfogande för att deltagarna ska bli mer aktiva och kunna testa sina kunskaper. 
Förutom det så framgår det också att deltagarna får göra kunskapstester och att deras aktivitet mäts i 
e-utbildningen. Det genererar information som utbildningsansvariga kan ta del av för att se vilka 
brister som finns och var det behövs extra stöd i verksamheten för att det ska fungera. Arbetsledare får 
också information om huruvida deras medarbetare har kunskapen som krävs eller inte. Denna strategi 
går således att förstå som ett sätt att likt det resonemang som Biedermann et al. (2012) beskriver 
kunna granska genomförandet och anpassa efter de behov som finns hos individerna.  

Framträdande strategier som identifieras för att motivera deltagande i e-utbildningen är att poängtera 
att ny kunskap genereras från e-utbildningen som stödjer medarbetarna i deras arbete. Syftet 
kommuniceras ständigt för att deltagarna ska vara införstådda i anledningen till genomförandet av e-
utbildningen där hänvisning till lagstiftning även betonas. Dessa strategier handlar därmed om att 
skapa förståelse för utbildningssatsningen för att på så sätt skapa motivation. Liknande strategier 
återfinns i andra studier (Adel 2015; Peterson et al., 2008). Exempelvis understryker Adel (2015) 
vikten av att innehållet i en e-utbildning ska vara relevant och ses som fördelaktig för samtliga 
inblandade i utbildningen för att därmed skapa motivation till deltagande. Skillnader som identifieras 
i jämförelse med dessa tidigare studier är dock att det i resultatet framgår att motivation utifrån syfte 
och relevans inte är tillräckligt för att få ett högt deltagande i e-utbildningen. Det tydliggörs i resultatet 
att det också krävs en konsekvens. Informanterna beskriver hur behörigheten till verksamhetssystemet 
är kopplad till godkänd utbildning för att ställa tydliga krav på deltagarna att genomföra e-
utbildningen och bli godkänd. Det uttrycks vara en strategi för att få genomslag i e-utbildningen 
hävdar således informanterna att kravet om behörighet är nödvändigt.  
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Erfarenheter från genomförande av e-utbildning 

De erfarenheter som identifierats kan förstås utifrån att det finns en avsaknad av tillräckliga 
förkunskaper hos samtliga aktörer inom kommunen för att genomföra e-utbildning. Det påverkar i sin 
tur hanteringen av e-utbildningen samt dess utfall.  

Resultatet visar på erfarenheter av att det råder skilda sätt att hantera e-utbildning inom kommunen. 
Det uppmärksammas att det finns bristande erfarenhet och kunskap om att arbeta med 
utbildningsmetoden och därför finns skilda uppfattningar om genomförandet av e-utbildningen. Vid 
skiftet från klassrumsutbildning till e-utbildning kan osäkerhet gällande utbildningsmetoden uppstå 
eftersom erfarenhet saknas. I linje med det beskriver Bere et al. (2013) att eftersom e-utbildning skiljer 
sig åt från klassrumsutbildning då det saknas interaktion som sker ansikte-mot-ansikte så skapas 
osäkerhet inför användning av metoden (Bere et al., 2013). I jämförelse med dessa studier går det att 
förstå att det finns en osäkerhet gällande e-utbildning i kommunen, vilket hanteras genom att stötta 
deltagarna med mänskliga resurser som komplement till e-utbildningen. Det framgår att interaktion 
som sker med pedagoger i en klassrumsutbildning ersätts av olika typer av stöd, exempelvis support 
och handledare, då utbildningsplattformen inte uppfattas stödja denna typ av interaktion.   

I resultatet framkommer att det finns en avgränsning i innehållet till enbart ren inlärning, vilket delvis 
beskrivs bero på tidsbrist och utbildningsplattformens begränsade funktioner. Vidare framträder 
åsikter om att interaktion med andra deltagare eller pedagoger inte lämpar sig genom e-utbildningen. 
Informanterna beskriver också att diskussioner är för komplext för denna typ av utbildning. Dessa 
resultat går att koppla till Pettersons och Olofssons (2015) studie där de förklarar att ovana inför att 
använda IKT begränsar utformningen av innehållet i en e-utbildning. Framträdande i författarnas 
studie är att barriärer gällande IKT riskerar att begränsa pedagogiska överväganden då det kan vara 
svårt för pedagogerna att digitalisera undervisningsmoment som de inte ser går att direkt översätta 
från klassrumutbildning till e-utbildning. Den låga benägenheten till att ha interaktiva inslag som stöd 
för kunskapsutbyte och reflektion uttrycks bero på bristande tillit till att kunna uppnå samma typ av 
interaktion genom utbildningsplattformen som vid klassrumsundervisning (Pettersson & Olofsson, 
2015). Liknande resultat framträder även i en studie av Lakbala (2016) där ovana och bristande 
kunskap ses som kritiska aspekter. Utifrån dessa studier går det därför att förstå att, förutom tidsbrist 
och utbildningsplattformens begränsningar, finns en ovana och bristande kunskap gällande e-
utbildning inom kommunen som gör att utformningen av innehållet begränsas till ren inlärning. 
Vidare framgår det i intervjuerna att trots godkänt resultat på e-utbildningen så finns svårigheter med 
att arbeta i verksamhetssystemet, vilket informanterna hävdar att utformningen av innehållet är 
orsaken till. Avsaknad av interaktiva inslag och bristande förkunskaper leder till att deltagare får svårt 
att ta till sig innehållet då det inte sätts i sitt sammanhang. Adel (2015) påvisar på liknande sätt att 
utbildningsinnehåll som bygger på ren informationsinhämtning inte utvecklar individens förmågor i 
samma utsträckning som när individen deltar i lärandeaktiviteter som upplevs autentiska för 
yrkesutövandet.  

I resultatet framgår att för att upptäcka eventuella problem planerades ett pilottest av e-utbildningen 
som dock inte kunde genomföras på grund av tidsbrist. Lakbala (2016) beskriver att det behövs 
kunskap om hur e-utbildning ska utformas och genomföras för att det ska lyckas. Författaren betonar 
även vikten av att vid utformningen av e-utbildning ta hänsyn till slutanvändarnas behov och 
önskemål. Det visar på att det hade varit betydelsefullt om det hade genomförts ett pilottest i 
kommunen. För att få ett lyckat genomförande av e-utbildningen krävs att samtliga aktörer, oavsett 
ansvarsområde, ska involveras i e-utbildningen och skapa förståelse för vad e-utbildning innebär. Det 
framgår även i resultatet att ett pilottest också hade kunnat underlätta fördelningen av ansvar och 
förhindra osäkerhet kring det. Det uttrycks vara stor arbetsbörda på grund av införandet av e-
utbildning och ojämn arbetsbelastning inom olika verksamheter. Informanterna beskriver att 
ansvarsfördelningen är distribuerad mellan olika aktörer i kommunen. Varje arbetsledare har ansvar 
över att se till att medarbetarna genomför e-utbildningen och gör egna bedömningar om vad som 
passar bäst för deras verksamhet. I jämförelse med detta beskrivs i en studie av Palmer et al. (2013) att 
ledarskapet i en organisation påverkar e-utbildningens resultat. Därmed påvisas betydelsen av att ha 
ett distribuerat ledarskap för att kunna anpassa ledarskapet efter det dynamiska och flexibla 
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lärandekontext som e-utbildning medför. Palmer et al. (2013) understryker dock att även om ansvars-
fördelningen är utspridd så innebär det att en organisatorisk struktur kring ansvarsfördelningen måste 
finnas. Det får därför inte vara för lös struktur och ansvaret måste inrymmas inom respektive 
yrkesroll. Denna problematik som uttrycks av Palmer et al. (2013) går att relatera till vad 
informanterna beskriver. Informanterna hävdar att det skapas nya arbetsuppgifter vid införande av e-
utbildning i kommunen, exempelvis visas att arbetsledare måste hantera administrativa uppgifter för 
att pådriva utbildningen till skillnad från om det hade varit en klassrumsutbildning. På grund av 
bristande erfarenhet och ovana upplevs arbetsuppgifterna förvirrande då det inte uppfattas som att de 
inryms inom den befintliga yrkesrollen och därför upplevs även arbetsbördan öka.  

Det framkommer i resultatet att deltagare har frihet att själva bestämma när och var e-utbildningen 
ska genomföras, vilket ställer krav på disciplin hos deltagarna. Det är något som Lakbala (2016) 
hävdar är en kritisk aspekt vid användningen av e-utbildning. Vidare beskriver Cheng et al. (2011) att 
motivation till att genomföra en e-utbildning kan relateras till att deltagarna upplever att 
kunskapsinnehållet är relevant för deras arbetsutövande samt att påtryckningar av chefer och kollegor 
sker. I resultatet framkommer att förutom att motivera relevansen för kommunens medarbetare så 
ställs krav på att genomföra e-utbildningen för att få behörighet, samt att det ständigt sker 
hänvisningar till den lagstiftning som kommunen måste förhålla sig till. Det visas dock att relevansen 
tas emot olika beroende på individernas yrkesroller. För enskilda individer kan syftet upplevas svårare 
att ta till sig. Det gäller exempelvis för de medarbetare som saknar dokumentationsvana där 
upplevelsen inte blir lika självklar. Det kan förstås som ytterligare en anledning till att ha en 
konsekvens i form av att medarbetarna inte får behörighet om e-utbildningen inte är godkänd.  

Avslutningsvis beskriver Stoffregen et al. (2015) att det finns krav på att offentliga organisationer ska 
inneha en transparens, vilket innebär att organisationens medlemmar ska få insikt i verksamhetens 
beslut och aktiviteter. I samband med det uttrycker Stoffregen et al. (2015) att det kan finnas en viss 
problematik med att redovisa effekten av en e-utbildning, något som kan påverka benägenheten till att 
införa utbildningsmetoden i en offentlig organisation. Denna problematik kan dock inte identifieras i 
lika stor grad i kommunen och resultaten skiljer sig därför åt. Informanterna beskriver återkommande 
hur likriktigheten i innehållet av e-utbildningen bidrar till en slags garanti för kompetens i kommunen 
och att det går att visa att alla deltagare har fått tillgång till samma innehåll. Framträdande är att data 
som genereras från e-utbildningen även bidrar till att på individnivå kunna spåra och följa upp 
deltagandet för att i sin tur kunna redovisa det. Det kan förstås ge en transparens som gör det möjligt 
att använda utbildningsmetoden inom kommunen. E-utbildning uttrycks således ha potential till att 
nyttjas för kompetensutveckling i framtiden genom att det upplevs finnas större möjlighet att 
kontrollera och anpassa efter verksamhetens behov, vilket kan förstås som att utbildningsmetoden 
upplevs mer legitim utåt.  

 

Slutsats och diskussion 
Följande avsnitt inleds med att presentera studiens slutsats som svarar på studiens syfte och 
frågeställningar. Därefter följs en diskussion gällande studiens slutresultat för att skapa ytterligare 
förståelse om vad som har framkommit i studien.  

Införandet och användningen av e-utbildning i kommunen kan härledas till yttre direktiv om 
förändringsarbete. Målet är att under en kort tidsperiod förändra arbetsutförandet inom de olika 
verksamheterna genom att införa ett nytt verksamhetssystem och lära ut systemkunskap för det. Mot 
bakgrund av de resultat som framkommit i denna studie kan studiens slutsats sammanfattas enligt 
följande:   

•   Motiven bakom valet att använda e-utbildning som utbildningsmetod identifieras som att det 
minskar påverkan på löpande verksamhet och möjliggör för ett effektivare nyttjande av 
befintliga resurser.   
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•   Identifierade strategier för genomförandet innefattar att fördela ansvaret på de olika 
verksamheterna inom kommunen. Utifrån befintliga restriktioner, som exempelvis innefattar 
tydliga krav på godkänd utbildning för att få behörighet till systemet, får verksamheterna 
anpassa genomförandet på verksamhetsnivå. Det beskrivs som en strategi för att få genomslag 
i utbildningen och minska påverkansgraden på löpande verksamhet. För att möjliggöra och 
stötta genomförandet av e-utbildningen erbjuds också olika former av mänsklig interaktion 
som komplement till e-utbildningen för att stödja kunskapsinhämtningen.   

•   Identifierade erfarenheter innefattar en avsaknad av tillräckliga förkunskaper om att 
genomföra e-utbildning hos samtliga aktörer, vilket påverkar genomförandet och utfallet av e-
utbildningen. De bristande förkunskaperna innefattar en ovana vid att genomföra en e-
utbildning, ojämn digital kompetens, varierad syn på vad e-utbildning innebär samt bristande 
kunskaper om den pedagogik som krävs i en e-utbildning och vilka möjligheter e-utbildning 
kan medföra. Det får följder så som brister i utformningen av innehållet i e-utbildningen och 
otydlig struktur gällande genomförande och arbetsfördelning.  

I studien framgår att förändringsarbetet som genomförs gällande införandet av ett nytt verksamhets-
system hänvisas till yttre krav på kommunen. Direktivet om förändring kommer inte från kommunen i 
sig utan från lagstiftning på statlig nivå, det är det som pådriver att ett förändringsarbete måste 
genomföras. Förutom detta förändringsarbete identifieras också att ett ytterligare förändringsarbete 
sker i form av att e-utbildning som utbildningsmetod införs i kommunen. E-utbildning som metod 
skiljer sig från klassrumsutbildning med stöd av pedagog då det kräver andra förutsättningar som 
digital kompetens, ett annat pedagogiskt synsätt och logistik. Strategier för genomförande av 
utbildningen är därför annorlunda, vilket innebär en stor förändring i sättet att bedriva 
kompetensutveckling i kommunen. Att införa och använda e-utbildning blir därför ytterligare ett 
förändringsarbete som ska genomföras parallellt med förändringsarbetet gällande införande av ett nytt 
verksamhetssystem. Dessa förändringsarbeten genomförs under stor tidspress, vilket tvingar 
kommunen att främst prioritera tiden vid planering och beslut. Denna prioritering gällande tid samt 
brister i kunskaper om att genomföra e-utbildning genomsyrar därmed hela e-utbildningssatsningen.  

Det framträder att den komplexitet som finns inom kommunen påverkar utfallet av denna e-
utbildningssatsning. De skyldigheter som kommunen måste förhålla sig till i form av lagar och regler 
påtvingar till att använda e-utbildning då det anses vara tids- och resursbesparande. Ekonomisk 
hushållning är ytterligare en aspekt som utgör ett motiv då kommunen är en skattefinansierad 
verksamhet som ska bedrivas med kostnadskontroll. Den rådande resursbristen gör också att 
påverkansgraden på verksamheterna måste vara låg för att löpande verksamhet ska kunna fungera 
som vanligt trots förändringsarbetet. Dessa påverkansfaktorer medför att kommunen väljer att 
använda e-utbildning, även om det finns brist på erfarenhet och kunskap om användning av e-
utbildning. Begränsat utrymme att över huvud taget bedriva ett förändringsarbete gällande införandet 
av ett nytt verksamhetssystem är framträdande och när det även tillkommer ett förändringsarbete som 
innefattar att införa en ny utbildningsmetod så får det konsekvenser. Konsekvensen blir nämligen att 
den pedagogiska utgångspunkten i form av att främja lärande inte får samma grad av prioritet. 
Övergripande strukturer så som lagstiftning, tidsbrist och krav på ekonomisk hushållning är faktorer 
som istället dominerar införandet och användningen av e-utbildning. Således går det att förstå att 
fokus på att främja kunskapsinhämtning inte är centralt i e-utbildningssatsningen då andra faktorer 
begränsar utrymmet för det. Att fokusera på att främja lärandet prioriteras därför inte, vilket tycks 
bero på den komplexitet som offentlig verksamhet står inför där yttre krav, resursbrist, okunskap och 
förändringsarbete att bedriva en ny utbildningsmetod istället dominerar val och strategier i e-
utbildningssatsningen. Inför utbildningssatsningen ges därför inget utrymme för att införskaffa 
kunskap och erfarenhet om den pedagogik som e-utbildning kräver och det leder till att 
utbildningsmetodens fulla potential att främja lärande inte kan uppnås.  

Vidare kan komplexiteten som finns inom en kommun förstås utifrån att kommunen är ett 
samhällsorgan där alla beslut och handlingar görs på uppdrag av kommuninvånare och nationella 
samhällsorgan. Det medför att det finns begränsade valmöjligheter. Dessutom existerar det faktum att 
en kommun måste följa utvecklingen i samhället för att kunna bistå medborgarna i kommunen och 
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deras behov. Att bistå ett föränderligt samhälle under förutsättningarna av byråkratisk styrning kan 
därför förstås som en problematik. Ständig granskning och krav på transparens som kommunen måste 
förhålla sig till ger inte utrymme för att riskera att göra misstag, vilket påverkar förändringsarbete och 
utveckling inom kommunen då utrymme att misslyckas inte ges. Den byråkratiska styrningen och de 
strikta bestämmelser som förekommer kan således förstås som en barriär för förändringsarbete i 
kommunen.   

I denna studie synliggörs problematiken som en offentlig organisation ställs inför i förändringsarbete 
där det finns andra typer av yttre krav som skiljer sig från en privat organisation. Det påvisar den 
komplexitet som finns i offentliga organisationer. Komplexiteten kan leda till att offentliga 
organisationer riskerar att till viss del misslyckas med förändringsarbete, likt denna e-
utbildningssatsning där främjandet av kunskapsinhämtning genom e-utbildning hamnar i periferin. 
Trots att e-utbildningssatsningen inte är optimal gällande kunskapsinhämtning räds inte kommunen 
åt att göra om det i framtiden då potentialen tycks överväga identifierade brister. Därmed finns också 
möjligheter med att använda e-utbildning som metod i kommunen vid kompetensutveckling för att 
möta krav på transparens och anpassa sig till förändringar. Eftersom det möjliggör för låg påverkan på 
verksamheten och effektivt nyttjande av resurser kan utbildningsmetoden också förstås som 
fördelaktig i förhållande till kommunens uppdrag. Att använda e-utbildning som metod istället för 
klassrumsutbildning med stöd av pedagog kan betraktas som positivt och möjliggör för att bedriva mer 
kompetensutveckling i kommunen. Det påvisar hur erfarenheterna från satsningen bidrar till ökad 
motivation till att använda e-utbildning vid kompetensutvecklingsarbete i kommunen.  

Avslutningsvis går det dra lärdom om att en e-utbildning givetvis bör ske med utgångspunkt i att 
främja lärande på bästa möjliga sätt men på grund av den komplexitet som finns inom kommunen ges 
detta mindre utrymme. I den här kontexten med de förutsättningar som finns och bristande erfarenhet 
av att använda e-utbildning som stöd i förändringsarbete så uppnås inte e-utbildningens fulla 
potential för att möjliggöra kunskapsinhämtning. En övergripande slutsats i denna studie är således 
att när e-utbildning införs och används som stöd i förändringsarbete blir det ett förändringsarbete i 
sig.  

 
Implikationer och vidare forskning 
I detta avslutande avsnitt beskrivs denna studies kunskapsbidrag för att bidra till att fylla identifierade 
kunskapsluckor. Vidare forskning föreslås också som ytterligare bidrag till forskningsområdet. 

Det resultat som framträder i studien ger ett kunskapsbidrag för hur offentliga organisationer 
strategiskt kan använda e-utbildning i framtida förändringsarbeten. Utifrån studien kan e-utbildning 
därmed förstås som fördelaktig för offentliga organisationer. Vidare visar även identifierade 
erfarenheterna i studien att offentliga organisationer bör skapa utrymme och införskaffa gedigen 
kunskap om e-utbildning inför införande och användning av utbildningsmetoden för att uppnå dess 
fulla potential. Studien bidrar således med att visa betydelsen av att ha kännedom om att e-utbildning 
skiljer sig från klassrumsutbildning på flera punkter och att det därför kräver andra strategier. Då 
liknande komplexitet som framträder i studien även kan finnas i andra offentliga organisationer kan 
kunskapsbidraget även överföras på dessa, givet att liknande förutsättningar finns där organisationen 
är förbunden till hårda strukturer och riktlinjer som styrs utifrån. Förhoppningen är också att studien 
medför ytterligare kunskapsbidrag genom att synliggöra relevanta faktorer för införande och 
användning av e-utbildning i offentliga organisationer. Förutom det bidrar studien även med kunskap 
om hur kompetensutveckling kan genomföras i offentliga organisationer.    

För att i framtiden bidra till att fylla existerande kunskapsluckor om e-utbildning som stöd i 
förändringsarbete i offentliga organisationer föreslås fortsatt forskning. Framtida studier inom 
området bör fokusera på att skapa en gedigen och utökad förståelse för hur offentliga organisationer 
kan skapa utrymme för användning av e-utbildning som stöd i förändringsarbete. Studier som 
angränsar till detta anses vara av betydelse då det utifrån denna studie går att se att det tycks finnas en 
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avsaknad av utrymme för förändrade kompetensutvecklingsmetoder i offentliga organisationer. Fler 
områden som är relevanta att studera i framtiden handlar om att belysa vilken betydelse gemensam 
syn på e-utbildning har för genomförande och utfall av e-utbildning, då avsaknad av likriktighet 
gällande detta tycks vara betydande. Avslutningsvis föreslås också fortsatta studier gällande strategier 
och konsekvenser av ökad arbetsbelastning på verksamhetsnivå som e-utbildning verkar medföra till 
skillnad från en klassrumsutbildning med stöd av pedagog. 
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Författardeklaration 
Under arbetet med denna studie är vi två medförfattare som båda har tagit lika stort ansvar för 
samtliga delar. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Inledande frågor 

-Beskriv din tjänst, kortfattat.    

-Beskriv din roll i e-utbildningssatsningen och hur det skulle genomföras.  

  

E-utbildningens process    

-Beskriv  utifrån din förståelse förloppet från att ni fick ett uppdrag att skapa en utbildning för det nya 
verksamhetssystemet, till utbildningsstart.  

Vilka tog beslutet om utbildningsmetod?  
Vilka förslag fanns och hur gick resonemang kring de olika utbildningsmetoderna?  

-Vilka mål skulle uppfyllas med utbildningssatsningen?  

-Alternativ 1: Varför valde ni att använda e-utbildning? Motivera.  
 Alternativ 2: Hur har valet att använda e-utbildning motiverats för dig från projektgruppen?  

-Vilka behov och krav skulle e-utbildningen uppfylla som utbildningsmetod?   

-Vilka förutsättningar gjorde det möjligt att kunna bedriva e-utbildning som utbildningsmetod?  

-Fanns det några direktiv inom kommunen som påverkade valet av e-utbildning som 
utbildningsmetod? Vilka?  

-Har denna typ av utbildningsmetod använts tidigare inom kommunen i liknande sammanhang? 
Hur?   

 

E-utbildningens plus och minus    

-Vilka möjligheter upplevde du med att använda e-utbildning som utbildningsmetod?    

-Vilka möjliga hinder upplevde du med att använda e-utbildning?    

-Vilka fördelar upplevde du med att använda e-utbildning?    

-Vilka nackdelar upplevde du med att använda e-utbildning?    

-Hur motiverades valet av utbildningsmetod för medarbetare och/eller arbetsledare?     

-Försök nämna tre saker du upplever problematiskt med e-utbildning som utbildningsmetod.    

-Försök nämna tre saker du upplever fördelaktigt med e-utbildning som utbildningsmetod.     

 

Helhetsperspektiv på e-utbildning    

-Hur tänker du kring e-utbildningen som utbildningsmetod för att uppnå kvalitet i användningen av 
journalsystemet?  

-Beskriv på vilket sätt e-utbildningen som utbildningsmetod har möjliggjort att möta yttre krav? 
Spekulera fritt.   

-Vad skulle du bedöma att e-utbildningen som utbildningsmetod bidragit för medarbetare och/eller 
arbetsledare. På vilket sätt?                                                                                                                  

-Vad skulle du bedöma att användningen av e-utbildningen bidragit med för kommunen. På vilket 
sätt?  

-Är det något du vill tillägga? 



 

Bilaga 2: Intervjuguide 2 
-Vad är din uppfattning om varför e-utbildning användes som utbildningsmetod?  

-Vad skulle uppnås med e-utbildningen?   	 

Hur gjorde ni för att uppnå det? 	 
Hur utformades innehållet i utbildningen? 	 

-Vilka fördelar upplever du med e-utbildning som utbildningsmetod?  

-Vilka nackdelar upplever du med e-utbildning som utbildningsmetod?  

-Hur tänker du kring e-utbildning som utbildningsmetod för att uppnå kvalitet i användningen av 
verksamhetssystemet?   

-Vad hade du för ansvar och uppdrag gällande e-utbildningen?  

-Vad skulle du bedöma att e-utbildningen som utbildningsmetod bidragit för medarbetare och/eller 
arbetsledare. På vilket sätt?                                                                                                                 

-Vad skulle du bedöma att användningen av e-utbildningen bidragit med för kommunen. På vilket 
sätt? 

-Är det något du vill tillägga? 


