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Syftet med undersökningen var att bidra med kunskap kring vilka för- respektive nackdelarna 
det finns med e-utbildning. En kvalitativ studieansats valdes och materialet samlades in 
genom semistrukturerade intervjuer. Respondenterna bestod av sex medarbetare med 
varierande befattningar och tjänster inom en koncern. Resultatet visar att användarna upplever 
att det finns både fördelar och nackdelar med att använda e-utbildning som metod för 
kompetensutveckling. Den största fördelen är att kursdeltagarna ges möjlighet till att själva 
kunna styra, kontrollera och påverka den egna läroprocessen. Detta kan främja ett mer 
utvecklingsinriktat lärande. Samtliga respondenter upplever avsaknaden av det personliga 
mötet som en av de största nackdelarna med e-utbildning. E-utbildning kan då i vissa 
situationer ses som ett hinder för att ett lärande blir möjligt. Studien visar även att användarna 
av e-utbildning upplever undervisningsformen och innehållet som viktiga faktorer. När 
innehållet är av mer generellt fungerar e-utbildning bra, men när det är mer specifikt fungerar 
det mindre bra. Ett och samma innehåll kan ge helt olika resultat i slutänden beroende på hur 
undervisningen utförs.  

 
Nyckelord: E-utbildning, e-learning, Internetbaserad utbildning, kompetensutveckling, 
personalutbildning, arbetsliv, lärande. 
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1. Inledning 
 
Arbetslivet utvecklas till stor del på grund av att det ständigt sker förändringar inom teknik 
och arbetsorganisation. Dagens verksamheter kännetecknas av en ökad komplexitet, en ökad 
decentralisering och en spridning av beslutsfattandet. Detta sker parallellt med att produkter 
och tjänster ska kundanpassas och kvalitetssäkras. Därmed blir kraven på medarbetarna höga 
när det gäller flexibilitet, att ha kunskaper inom många områden samt ett ökat självstyre och 
ansvar. Kraven innebär även nya krav på utbildning, inte bara i skolan, utan även på 
medarbetarnas möjligheter att upprätthålla och utveckla sin kompetens i det dagliga 
arbetslivet. (Ellström, 1996)  
 Många organisationer och företag lägger ned mycket tid och energi på att förse 
medarbetarna med aktuell och relevant kunskap som samtidigt är kostnadseffektiv. Målet är i 
de flesta fall att producera kompetenta, skickliga, motiverade och lojala medarbetare. 
Webbteknologiska lösningar kan vara ett av verktygen för att uppfylla dessa mål. Under flera 
århundraden har den så kallade traditionella undervisningen stått i centrum men nu har e-
utbildning blivit ett globalt fenomen och ett viktigt komplement. (Vaughan & MacVicar, 
2004) 
 Det finns idag olika uppfattningar om fenomenet. Förespråkare, entusiaster och 
tillverkare av programmen menar bl.a. att e-utbildning är en kostnadseffektivt och flexibel 
lösning. Säljö (2000) menar att det i och med den nya informationsteknologin för första 
gången finns ett alternativ till den traditionella undervisningen. Utvecklingen är positiv därför 
att den traditionella undervisningen, som är en institutionaliserad verksamhet, lätt blir 
konservativ och har svårt att anamma nya undervisningsformer. Skeptikerna däremot menar 
bl.a. att e-utbildning som metod för kompetensutveckling inte passar alla människor. Jobring 
(2001) menar att IT-utvecklingen egentligen bara handlar om att vi återskapar tidigare 
beteenden och handlingar. IT gör att det går fortare och vår tillvaro bli något behagligare men 
egentligen är det inget nytt. Speciellt tydligt blir det när vi talar om IT och lärande. I det 
traditionella klassrummet är det läraren som förmedlar kunskap till de lärande och detta är 
något som tillverkarna återskapar när de utformar e-utbildningsprogram. Förklaringen är 
enkel: ju mer man kan återskapa tidigare beteenden och handlingar, desto högre grad av 
acceptens och därmed enklare att genomföra. När man introducerar något nytt är det en fördel 
om det nya liknar det gamla. 
 Oavsett vad förespråkarna och skeptikerna anser kan vi konstatera att den snabba 
teknologiutveckling där datorn används som inlärningsverktyg skapar helt nya förutsättningar 
för kommunikation och lärande. Det som vi kan fråga oss är om marknaden verkligen är 
mogen.  Lindström enligt Berggren (2003) menar att marknaden för e-utbildningar länge har 
förutspåtts en lysande framtid i Sverige. Många företag har hakat på den trenden, men det har 
senare visat sig att det kanske inte var så enkelt. Ett vanligt misstag är att tro att e-utbildning 
kan ersätta all annan utbildning. Det som inte bör glömmas bort är att lärande är en mänsklig 
process och vi kan inte tro att den nya tekniken kan göra arbetet åt oss. Är e-utbildning då en 
bra form för lärande? Är det en bra metod för att kompetensutveckla medarbetare? Passar 
metoden alla? Kan den traditionella utbildningen ersättas med e-utbildning, eller skulle en 
kombination av de båda utbildningsformerna var en lösning? Vad säger de människor som har 
genomfört en e-utbildning? Vad tycker egentligen dessa ”kursdeltagare”?  
 När det gäller Sverige är det idag ont om kunskap när det gäller e-utbildningens 
effekter. En avsikt med uppsatsen är därför att bidra med forskning inom fältet. 
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1.1 Förförståelse 
 
Min första kontakt med något som skulle kunna jämföras med e-utbildning var under 1999 då 
jag genom mitt dåvarande arbete fick ta datorkörkortet. Det är en sk asynchron1 utbildning till 
skillnad från synchron2 utbildning. Själva övningarna och teorin läste jag hemma (på distans) 
och proven fick jag utföra i Medborgarskolans lokaler, där jag även direkt fick återkoppling 
på resultatet. Jag minns att det passade mig då för stunden eftersom jag kunde göra mina 
övningar vid en tidpunkt som jag själv valde. Jag kunde även i mån av tid på arbetsplatsen 
göra vissa övningar, även om jag gjorde de flesta hemma på kvällstid. Då hade jag förstås inte 
en tanke på att jag skulle läsa om detta på högskolan. Min nyfikenhet väcktes dock till liv igen 
när jag under vårterminen 2006 läste arbetslivspedagogik på Mälardalens Högskola. I 
kurslitteraturen ingick boken Kompetens som konkurrensfördel av Jörgen Hansson. Han 
nämner begreppet e-utbildning som en sätt för organisationer och företag att utveckla 
kompetens hos medarbetarna (Hansson, 2005). Detta fick mig att vilja ta reda på mer om e-
utbildning, vad det egentligen är, hur det fungerar, om det är vanligt i Sverige att använda det 
som metod för kompetensutveckling etc. 
 
1.2 Syfte 
 

Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap kring vilka för- respektive nackdelarna 
det finns med e-utbildning.  
 
1.3  Frågeställning 
 

Vilka erfarenheter har deltagare av e-utbildning som form för kompetensutveckling? 
 
1.4 Avgränsning 
 

Jag har avgränsat mig till att undersöka vilka erfarenheter deltagare har av e-utbildning som 
en metod för kompetensutveckling. Jag kommer således att intervjua ett fåtal av anställda i en 
specifik koncern och tar inte hänsyn till andra företag, producenter av e-utbildningsprogram 
eller organisationer. 
 
1.5 Företagsbeskrivning 
 

Jag utförde undersökningen i en stor nordeuropeisk koncern, med lokal närvaro i ett 20-tal 
länder och ca 20 000 medarbetare. Kontoret där jag utförde samtliga intervjuer ligger i en 
medelstor Svensk stad.  
 Koncernen har använt e-utbildning under flera år. Den e-utbildning som kursdeltagarna 
genomfört i undersökningen innehåller både asynkrona och synkrona moduler. De 
genomförde först ett antal förinspelade övningar (asynkron) via Internet för att sedan delta i 
ett seminarium. Det sista momentet i e-utbildningen kallades ”ABC-licence games” (ABC 
står för något annat) och denna modul var en sk synchron modul. Alla kursdeltagare skulle 
koppla upp sig samtidigt vid ett visst klockslag för att delta i ett spel med deltagare runt om i 
världen. P.g.a tekniska problem kunde den sista delen av utbildningen aldrig genomföras. 
 

                                                 
1 Asynchron e-utbildning betyder att kursen är förinspelad och därför tillgänglig för kursdeltagaren när om helst. 
 
2 Synchron e-utbildning betyder att kursen genomförs live och då måste alla deltagare sitta framför sina datorer 
samtidigt.  
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2. Pedagogisk referensram  
 

Nedan redovisas den pedagogiska referensram och tidigare forskningsresultat jag funnit 
intressent. Syftet med referensramen är dels att ge en ökad förståelse för läsaren om ämnet, 
dels att placera undersökningen i ett teoretiskt sammanhang.  
 
2.1 E-learning/E-utbildning 
 

E-learning utvecklades ursprungligen i USA i början på 1990-talet. I Sverige började vi tala 
om e-learning i slutet av samma årtionde. Olika begrepp är besläktade med e-learning så som 
t.ex. internet-enabled learning, live on-line e-learning och on demand e-learning. Alla dessa 
begrepp representerar olika former av lärande via datorer. I Sverige används fortfarande det 
engelska begreppet frekvent även om e-utbildning blir allt vanligare. Andra begrepp som 
används i Sverige är t.ex. elektroniskt lärande, interaktivt lärande och datorbaserat lärande 
(Åberg & Svensson, 2001). Morrison (2005, s. 4) beskriver e-learning som ”the continuous 
assimilation of knowledge and skills by adults stimulated by synchronous and asynchronous 
learning events…which are authored, delivered, engaged with, supported and administrated 
using Internet technologies”. En svensk definition är: ”webbaserad utbildning, 
webbutbildning, e-kurs utbildning med hjälp av Internet. Begreppet är mångtydigt och 
används för olika typer av datorbaserade utbildningar och utbildningsverktyg…” 
(Nationalencyklopedin).  
 Jag kommer mot bakgrund av detta att fortsättningsvis använda begreppet e-utbildning3. 
Eftersom min studie är fokuserad på anställda inom en koncern kommer jag att benämna den 
som genomför e-utbildning med begreppet kursdeltagare eller användare. På ett flertal ställen 
i uppsatsen använder jag även begreppet traditionellt utförd utbildning eller traditionell 
utbildning, och med det menar jag lärarledd utbildning i olika former. 
 

2.1.1 Passar e-utbildning alla situationer? 

Driscoll refererad i Larsson och Nilsson (2002) menar att e-utbildning inte passar alla 
situationer. Det finns fyra typiska kännetecken som avgör om e-utbildning passar för den 
utmärkande situationen. För det första bör det finnas skillnader i deltagarnas kunskaper och 
färdigheter. E-utbildning kan i dessa fall vara en bra metod för att så att säga jämna ut dessa 
skillnader som deltagarna har. För det andra menar hon att e-utbildning kan vara en utmärkt 
metod för kompetensutveckling när deltagarna behöver träna sig på färdigheter som berör 
problemlösning, sätt att arbeta på, beslutsfattande etc. E-utbildning passar sämre i situationen 
då deltagarna ska träna på färdigheter som att praktiskt utföra en uppgift, teknik i hur man 
använder ett verktyg, beteenden och attityder. Svårigheten här ligger i hur själva 
utbildningsprogrammet är designat. För det tredje bör organisationen ställa sig en viktig fråga. 
Har deltagarna nödvändiga dator- och webbkunskaper som krävs för att de ska kunna 
tillgodogöra sig utbildningsmaterialet? Den fjärde och sista mest avgörande faktorn berör om 
organisationen över huvud taget har tillräckligt prestanda att leverera ett sådant här material. 
  
 
 

                                                 
3 Med utbildning menar jag: ”systematisk undervisning och träning som ger kunskaper och färdigheter för visst 
yrke och ofta ger viss formell kompetens” (Nationalencyklopedin). 
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2.2 Lärande 
 

2.2.2 Behavioristiskt, konstruktivistiskt och sociokulturellt perspektiv 

Enligt behaviorismen handlar lärande om att tillägna sig reaktioner. Yttre beteenden som går 
att mäta objektivt, är värt att forska om ansåg behavioristerna. Förgrundsgestalten Pavlov 
visade genom studier på hundar att vissa beteenden, eller reflexer, kunde framkallas genom 
betingning. En annan nyckelperson inom denna tradition var Skinner. Han vidareutvecklade 
Pavlovs teorier och menade att genom förstärkning tenderar individer att upprepa beteenden 
som leder till en positiv belöning. Får individen inte denna belöning eller att individens 
beteende leder till obehag upphör det till slut. (Säljö, 2000) 
 Den andra traditionen utgörs av olika kognitiva perspektiv. En nyckelperson som gick 
tvärt emot behaviorismen var Piaget. Han menade att människans intellekt stod i fokus. En 
gemensam nämnare för de olika kognitiva perspektiven är att människans tänkande är det 
centrala. Inom de kognitiva perspektiv är det framför allt konstruktivismen som fått stort 
inflytande när det gäller lärande. Där betonas att individen själv konstruerar sin kunskap. 
Konstruktivisterna menar att lärandet är en aktiv process och utgångspunkten ligger i 
individens tidigare upplevelser och tänkesätt. Individerna använder den kunskap vi redan har 
när vi konstruerar ny kunskap. Vi skapar en egen subjektiv förståelse. Kunskap och 
färdigheter är dessutom beroende av i vilka situationer och sammanhang de används, såväl 
mentala, fysiska som sociala. Att praktisera och utpröva i rätt omgivning är mer motiverande 
och därtill viktigt för att anpassa färdigheterna till deras rätta miljö. (Säljö, 2000) 
 Ett alternativ till de två dominerande tanketraditionerna är det sociokulturella 
perspektivet. Detta perspektiv har tydliga utgångspunkter i Vygotskys teorier och tankar. 
Förespråkare inom det sociokulturella perspektivet vill betona att lärande inte enbart sker 
inom individer, utan till stor del genom interaktion med den omvärld vi lever i. Lärandet 
består av processer genom vilka människor tillägnar sig kunskaper och färdigheter. 
Processerna pågår kontinuerligt och är inte begränsade till någon särskild miljö eller situation. 
Det sociokulturella perspektivet betonar även kommunikationens betydelse för lärandet. De 
menar att kommunikation är en grundläggande förutsättning för att ett lärande ska ske. Med 
hjälp av språket kan vi omvandla vårt tänkande till information som vi sedermera kan dela 
med oss till andra människor. (Säljö, 2000) 
 

2.2.3 Kompetens och kompetensutveckling 

Vad menas egentligen med begreppen kompetens och kompetensutveckling? För att ge 
läsaren möjlighet att få en bättre förståelse för dessa båda begrepp ska jag försöka tydliggöra 
det. Enligt Ellström (2004, s. 202) betyder begreppet kompetens ”en individs potentiella 
förmåga att framgångsrikt utföra ett arbete eller en uppgift”. Den individuella förmågan kan 
enligt författaren vara t.ex. kognitiva och sociala färdigheter samt emotionella och 
personlighetsrelaterade handlingsförutsättningar. Ellström menar att kompetensutveckling och 
utbildning i stort sett innebär samma sak, och är en process som sker när individen lär sig och 
skaffar sig kompetens. Det finns olika metoder för detta, t.ex. genom rekrytering av ny 
kompetens, interna och externa formella utbildningsaktiviteter, icke-formella utbildnings- 
aktiviteter eller det kan även ha en fokus på det informella lärandet som sker i det dagliga 
arbetet. Söderström (1990) anser att en individ dels kan ha nödvändig eller lämplig förmåga 
och kvalitet, dels ha förmåga att fungera och utvecklas på viss sätt.  Hård af Segerstad et al 
(1996, s. 61) definierar begreppet kompetens som ”något som hänger samman med individen 
och inte något som finns i de olika arbetsuppgifterna. Kompetens innefattar sådant som 
intellektuella färdigheter och manuella färdigheter, motivation, engagemang, självförtroende, 
självuppfattning samt sociala faktorer, t.ex. samarbets- och kommunikationsförmåga”. 
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Författarna har inspirerats av en modell som utformats inom Almen-kvalificeringsprojektet i 
Roskilde. Modellen visar tre olika livsområden som dagens moderna människa rör sig inom; 
det personliga, arbetet och samhällsliv. Kärnan utgörs av det personliga och det andra rör sig 
omkring detta.  
 

2.2.4 Kunskap och undervisning 

Vad är kunskap? Det finns flera olika synsätt på begreppet. Hedin och Svensson (1997) menar 
att synen på kunskapsbegreppet kan kopplas ihop med olika undervisningsmetoder. Det ena 
perspektivet förespråkar att nyckeln till kunskapen och den goda undervisningen är själva 
metoden. Det andra perspektivet fokuserar istället på att vägen till kunskap inte går genom en 
på förhand bestämd metod, utan den väljs med hänsyn till det specifika sammanhanget. Ser 
man kunskap som en produkt (dvs som något att konsumera) är denna syn nära 
sammankopplad med en kvantitativ syn på kunskap. Kunskapen ses som atomisk, där den 
lärande samlar på sig en mängd fakta. Rollen som läraren tar på sig, om denna har en 
kvantitativ syn på kunskap, är en förmedlande roll. Läraren ska förmedla kunskapen till den 
lärande och kontrollera att denne tillägnat sig den kunskapen. Här talar författarna om 
förmedlingspedagogiken och ett av de mest effektiva sätten för en lärare att utföra denna 
pedagogik är t.ex. under en föreläsning. Den lärande antar en passiv roll där deras huvudfokus 
ligger i att återge fakta.  
 En annan syn på kunskap menar Hedin och Svensson , är den som benämns kvalitativ, 
konstruktivistisk eller holistisk. Enligt detta synsätt är det själva lärandeprocessen som är 
viktig. Fakta som studenten tar till sig omstruktureras till ny förståelse och kunskapen som 
man tar till sig passar in i den redan befintliga kunskapsstrukturen. Lärandet ses som en aktiv 
process. Till skillnad från den kvantitativa produktsynen på kunskap är den lärande delaktig 
och involverad själv i en kunskapande process. Synsättet lägger större vikt på lärarens och 
den lärandes gemensamma ansvar på själva inlärningssituationen. Parterna är ansvariga och 
involverade i en process och där ett samspel är avgörande för vilken kunskap som lärs in och 
hur lärandet går till. Läraren är inte den som ska lära ut något eller förmedla kunskap utan det 
centrala blir att skapa så bra förutsättningar för att ett lärande ska ske. Det är den lärande som 
ska lära sig att lära, genom att ta reda på, söka samband, se sammanhang och komma fram till 
slutsatser. Genom denna metod får studenten ta eget ansvar för utbildningen.  
 Det är vanligt i utbildningssammanhang att mål och innehåll står i fokus. Målet kan vara 
vilka kunskaper som den lärande förväntas lära sig och vilken litteratur som ska användas. 
Det som är lätt att glömma är viktiga faktorer om t.ex. hur själva lärandet går till och vilka 
förutsättningar som ges för lärandet, alltså själva undervisningsprocessen. Det är ändå själva 
upplägget av undervisningen och examinationens form som är avgörande för vad som lärs in 
och framför allt hur varaktig denna kunskap blir. Hedin och Svensson  sammanfattar ett flertal 
studier av exempelvis Entwistle & Ramsden, Marton m.fl., Gibbs och Ramsden. Studierna 
visat att det finns ett starkt samband mellan lärande och undervisningsupplägget. Ett och 
samma innehåll kan ge helt olika resultat i slutänden beroende på hur undervisningen utförs.  
 Hård af Segerstad m.fl, (1996) menar att det är lätt att sätta ett likhetstecken mellan 
undervisning och lärande. Många lärare och utbildare tror att bara de undervisar tillräcklig bra 
kommer den lärande att lära sig det som de vill förmedla. Det som bör fokuseras på är istället 
frågan om vad lärande är för något, vilket kan leda till nya sätt att organisera och genomföra 
undervisningen. Genom att vända på tanken om att undervisningsmetoden är den enda vägen 
till kunskap, och istället fokusera på den lärandes situation, verklighet, bakgrund och 
erfarenheter, öppnas möjligheter för att den lärande får de allra bästa förutsättningarna för ett 
varaktigt lärande.  
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2.2.5 Yt- respektive djupinlärning 

Det konstruktivistiska synsättet poängterar att lärandet bygger på en förening mellan 
studentens tidigare kunskap och den nya som ges i litteratur och undervisning. Genom att 
lägga upp undervisningen på olika sätt påverkar detta hur studenten minns det man lärt. Den 
nya kunskapen bör på ett meningsfullt sätt passa in med den tidigare kunskapen. Marton & 
Booth (2000) menar att med ett ytinriktat lärande fokuserar studenten på att lära in ny 
kunskap på ett så exakt och detaljerat sätt som möjligt. Allt för att återge kunskaperna i 
samma form. Studenten samlar på sig mängder av fakta utan att förstå sammanhanget mellan 
dem. Med ett djupinriktat lärande försöker studenten förstå meningen och sammanhanget i 
nya kunskaper samt försöker passa in det i tidigare erfarenheter och verklighet. En sådan 
lärstil kräver att studenten själv är aktiv i sin tankeverksamhet för att kunna omstrukturera de 
gamla kunskaperna med det nya.  
 

2.2.6 Anpassnings- respektive utvecklingsinriktat lärande 

Anpassningsinriktat lärande är enligt Ellström (2004) ofta mål, arbetsmetoder och värderingar 
redan på förhand bestämda. Individen lärande har lite frihet när det gäller att kunna påverka 
dessa faktorer och förväntas reproducera ett på förhand givet innehåll. Ökas individens 
möjligheter att påverka och styra mål, arbetsmetoder och värderingar ökar även dennes 
möjlighet till eget inflytande. Det utvecklingsinriktade lärandet fokuserar mer på individens 
eget ansvar för att själv kunna identifiera behovet av kunskap, lägga upp sin egen 
lärandeprocess samt värdera resultatet. Ju mer individen kan påverka, desto mer ökar i de 
flesta fall även motivationen att lära sig.  
 

2.2.7 Utgångspunkter i vuxnas lärande 

Wenerstam och Lendahls Rosendahl (2005) lyfter fram några centrala utgångspunkter man 
bör ha ur ett pedagogiskt perspektiv på vuxnas lärande. De menar att undervisningen bör utgå 
från deltagarnas tidigare kunskaper, erfarenheter och värderingar. Vuxna behöver även få 
möjlighet att bearbeta den nya kunskapen tillsammans med andra. Undervisningen bör bygga 
på upplevda problem i verkligheten och kunna öka deltagarnas förståelse för omvärlden. En 
annan viktig aspekt när det gäller vuxnas utbildning är att deltagarna bör få inflytande över 
innehållet och hur undervisningen/kursen är upplagd. Det leder till att de kan ta ansvar för sin 
inlärning och söka kunskap. Det är positivt om deltagarna får möjlighet att utbyta 
erfarenheter, möjlighet till att diskutera sina åsikter och tillsammans lösa problemen.  
 Knowles (1989) menade att pedagogik passar för barn men för vuxna behövs ett annat 
mer anpassat begrepp. Han använder sig av begreppet andragogik istället. Enligt författaren 
ser sig vuxna som oberoende och mogna individer som ställer särskilt höga krav på 
undervisningen och därför är det viktigt att möta den vuxne på dennes villkor. En vuxen är 
bara beredd att lära sig sådant som de själva ser nyttan med, till skillnad från barn som oftast 
lär sig det som läraren säger åt dem att lära sig. Vuxnas tidigare erfarenheter och kunskap är 
faktorer som ställer vissa krav på en mer individanpassad undervisning. En 
förmedlingspedagogik menar Knowles fungerar inte så bra på vuxna utan här gäller det att 
använda problembaserad och erfarenhetsbaserad pedagogik. Den rika livserfarenhet som 
vuxna har med sig in i undervisningssituationen kan ses som en resurs men den kan även 
fungera som ett hinder med förutfattade meningar och fördomar. Författaren menar även att 
för att ett varaktigt lärande ska ske vid vuxenutbildning måste problemet eller uppgiften 
kännas aktuell – barn lär sig för framtiden men vuxna lär sig för nuet. 
 Mellander (1991) anser att läroprocessen börjar med uppmärksamhet. 
Uppmärksamheten gör det möjligt för oss att ta emot information, bearbeta den med hjälp av 
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tidigare kunskap och slutligen når vi en ny förståelse. Den nya förståelsen vill vi tillämpa och 
pröva för att få bekräftelse. Vidare är det viktigt att den information som en utbildning 
försöker att förmedla bör både till formen och till innehållet motsvaras av en avsikt, ett 
intresse eller ett behov hos deltagaren. Lärandet påverkas också av hur vi blir påverkade av 
framställningen av utbildningen. Det kan vara både en positiv upplevelse men kan lika gärna 
bli en negativ upplevelse också. Hinder för uppmärksamheten kan vara faktorer som att 
utbildningen saknar ett meningsfullt ändamål eller undervisningens mål är otydliga. Fler 
tänkbara hinder kan vara fel innehåll, informationen är inkonsekvent eller motstridiga 
budskap i innehållet. Även dålig verklighetsanknytning, krångligt språk och/eller svåra ord 
kan bidra till att deltagaren upplever problem. Deltagarna behöver kunna göra egna 
erfarenheter och dra egna slutsatser, och detta görs genom att information bearbetas. Faktorer 
som kan hindra att informationen bearbetas kan vara tidsbrist och brist på samband mellan 
övningar och ändamål. Författaren menar vidare att om den kunskapen som deltagaren ska ta 
till sig strider mot dennes egna intuitiva slutsatser, om avståndet till kunskap är för stort eller 
om eleven inte alls får hjälp att göra intellektuell kunskap av sin omedelbara insikt 
(konceptualisering), uteblir deltagarens möjligheter att omvandla erfarenheter och slutsatser 
till användbar kunskap. En förstärkning av de kunskaper som deltagarna fått genom 
utbildningen förutsätter att kunna föra över denna kunskap till verkligheten. Det måste finnas 
möjligheter att använda och pröva den nyfunna kunskapen i ett annat sammanhang. 
 
2.3 Tidigare forskning kring e-utbildning 
 

I studie utförda i framför allt USA och England har det visat sig att det finns både fördelar och 
nackdelar med e-utbildning. En del är mer kopplat till individen och andra är kopplat till 
själva organisationen (indirekt genom individen).  
 

2.3.1 Fördelar med e-utbildning ur ett individperspektiv 

Kursdeltagarna upplever ett antal fördelar med e-utbildning som omnämns i ett flertal studier. 
E-utbildning är bl.a. en flexibel, effektiv och lättillgänglig metod för att kompetensutveckla 
medarbetare. En viktig komponent när det gäller vuxnas lärande är känslan av kontroll. E-
utbildning, jämfört med traditionellt lärarledd undervisning, kan bidra till att kursdeltagarna 
upplever att de kontrollerar sin egen utbildningssituation och läroprocess. De kan ta del av 
kursutbudet dygnet runt bara de har tillgång till en dator och Internet. Det är möjligt för 
kursdeltagarna att genomföra kursen i sin egen takt eftersom programmen ofta tillåter 
deltagarna att stoppa, pausa och repetera om de behöver. Vidare är det bra att kunna använda 
e-utbildning just när behovet uppstår. (Baldwin-Evans, 2004; Brown, 2001; Brown, 
Simmering, Wanberg & Welsh, 2004; MacVicar & Vaughan, 2004) 
  Gasco´, Llopis och Gonza´lez (2004) pekar även på att kursinnehållet kan 
individanpassas vilket kan leda till att användaren lätt väljer avsnitt som hon/han behöver 
träna på. Denna tidsbesparing bidrar till en ökad effektivitet som är till fördel för individen. E-
utbildning ger snabbt en återkoppling på tester och kursdeltagarnas förståelse, vilket kan leda 
till en positiv effekt eftersom motivationen för att slutföra kursen ökar. 
 E-utbildning betyder att mängden information kan kontrolleras. Ett exempel som en 
studie tar upp är när nyanställda på ett företag får information så blir det oftast för mycket 
information på en och samma gång. Detta kan leda till att de inte kan ta till sig all information 
som de skulle behöva. Med hjälp av e-utbildning varvat med en introduktion på arbetsplatsen 
har arbetsgivaren märkt en markant skillnad och de nyanställda kan ta till sig den information 
de behöver på ett mer effektivt sätt. Om information kan levereras över en längre period kan 
det leda till ett mer varaktigt lärande (Brown, Simmering, Wanberg & Welsh, 2004). 
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 Genom att kontrollera vilka kurser en användare har genomfört och vilka resultat som 
uppnåddes kan detta vara till hjälp för användaren. Det kan framför allt ses som en måttstock 
för användaren som själv kan styra sin egen kompetensutveckling. Att hålla koll på vad man 
själv genomfört och uppnått kan hjälpa en kursdeltagare till en bättre självkänsla och ökad 
motivation. (Hill, 2003) 
 

2.3.2 Nackdelar med e-utbildning ur ett individperspektiv 

Den ovan nämnda fördelen om kontroll kan även vändas till en nackdel. E-utbildning gör det 
möjligt för organisationer och företag att utöva mer kontroll över sina medarbetare. Det är 
t.ex. möjligt att kontrollera vem som gått vilken kurs och när kursen utfördes. Det är möjligt 
att se användarnas tidigare kunskaper, hur de klarar av att ta till sig materialet och se vilken 
kunskap som är uppnådd efter genomförda kurser.  Det fanns användare som menade att de 
ibland kunde känna sig alltför pressad, kontrollerad och styrd av sin arbetsgivare (Brown, 
Simmering, Wanberg & Welsh, 2004; MacVicar & Vaughan, 2004; Svensson & Åberg, 2001; 
Hill, 2003) 
 Vissa människor känner sig osäkra och rädda eftersom de inte riktigt vet hur de ska 
använda en dator. De tycker att det är svårt att använda tekniken vilket medför att e-
utbildningen inte blir så effektiv som det är tänkt. Samma studie visar att när det inte finns 
möjlighet till interaktion med andra kursdeltagare, debatter och diskussioner kan detta leda till 
bristande motivation för att använda kursmaterialet (Brown, Simmering, Wanberg & Welsh, 
2004) Liknande resultat visade en studie utförda av MacVicar och Vaughan (2004). 
Deltagarna i studien menade att det kan vara alltför svårt och ensamt att sitta vid en dator och 
utföra övningar. Om det inte går att kommunicera ansikte mot ansikte kan e-utbildning vara 
svårt att ta till sig. För att lära sig måste människor kunna interagera med varandra och utan 
den möjligheten kan inte ett varaktigt lärande uppnås. Det krävs även stor självdisciplin och 
engagemang för att kunna slutföra en kurs.  
 En del kursdeltagare upplever störningar i miljön på arbetsplatsen när de ska göra 
övningar. Det kan vara kollegor som vill prata, telefoner som ringer eller en radio som står på. 
Dessa störningar kan leda till att vissa avbryter sina studier till fördel för sitt arbete. En del 
väljer då att utföra sina kurser och övningar hemma istället, vilket i sin tur kan till leda en 
ökad stress. Vidare kan tekniken upplevas som hinder för e-utbildning. Det kan uppstå 
tekniska problem med utrustning och programvaror. Finns det då inte hjälp att tillgå från t.ex. 
en supportavdelning kan användaren uppleva det som störande och själva grundidén med e-
utbildning faller. Vissa deltagare upplever svårigheter när de ska läsa en text från en 
dataskärm jämfört med text på ett papper. Eftersom en datorskärm inte är anpassad till det 
mänskliga ögat kan det ta ca 20 % längre tid att läsa text från en bildskärm jämfört med att 
läsa text från ett papper. (Svensson & Åberg, 2001) 
 Det som kan ses som en fördel för organisationen i stort kan av kursdeltagaren upplevas 
som mindre positivt. Många medarbetare upplever det som ett skönt avbrott från sin 
arbetsplats och en form av belöning när de får åka iväg på kurs ett par dagar. Men i och med 
att e-utbildning utförs på arbetsplatsen eller i hemmet försvinner denna förmån mer och mer. 
Detta kan i sin tur innebära att medarbetarna inte känner samma motivation (i form av 
belöning) att genomgå en e-utbildning. (Morrison, 2005) 
  
2.4 Sammanfattning 
 

Den pedagogiska referensramen började med en kort beskrivning av e-utbildning som 
begrepp och dess ursprung. Jag gick sedan igenom olika teorier och begrepp som jag anser är 
centrala i uppsatsen. Detta dels för att ge en ökad förståelse för läsaren om ämnet, dels för att 
placera undersökningen i ett teoretiskt sammanhang. Jag gick bl.a. genom olika teorier om 
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lärande. Jag gav även en bakgrund till begreppen kompetens och kompetensutveckling, 
kunskap och undervisning, yt- respektive djupinlärning, anpassnings- respektive 
utvecklingsinriktat lärande. Vidare tog jag även upp utgångspunkter för vuxnas lärande samt 
till sist tidigare forskning om e-utbildning.  
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3. Metod 
 

Nedan beskriver jag metodval, forskningsansats, datainsamlingsmetod, urval, 
databearbetning, analysmetod och etiska ställningstaganden. 
 
3.1 Metodval och forskningsansats 
 

Det är vanligt att man skiljer på två olika forskningsstrategier, kvalitativ samt kvantitativ, 
inom samhällsforskning. Det som forskaren kan utgå ifrån vid val av metod är vilken typ av 
information som söks. Båda metoderna har sina starka och svaga sidor men de har ett 
gemensamt syfte. Detta syfte är att ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur vi 
människor, enskilda och i grupper, handlar och påverkar varandra. Det viktigaste är att 
använda sig av den metod som bäst passar den frågeställning som forskaren tänker arbeta med 
(Holme & Solvang, 1997).  
 Kvalitativa metoder innebär en mindre grad av kontroll och formalisering. Styrkan i de 
kvalitativa metoderna är att forskaren får fram en helhetsbild som leder till en ökad förståelse 
för sociala processer och sammanhang. Forskaren vill ”fånga egenarten hos den enskilda 
enheten och dennes speciella livssituation” (Holme & Solvang, 1997, s. 82). Kvantitativa 
metoder är mer strukturerade och formaliserade. Metoden kännetecknas av en hög kontroll 
från forskarens sida. Informationen som samlas in omvandlas till siffror och mängder som 
forskaren sedan kan genomföra statistiska analyser på. Ett av forskningens primära syften är 
att pröva teorier genom deduktion och kvantitativa metoder, eller att generera ny teori genom 
induktion och kvalitativa metoder. När teorin är välutvecklad och stämmer in på verkligheten 
är det lämpligt att genomföra en deduktiv studie. Om teorin däremot är mindre utvecklad, 
eller inte passar in på fenomenet som ska undersökas, är det mer lämpligt att använda 
induktion som genererar teorier istället (DePoy & Gitlin, 1997). Syftet med denna 
undersökning är att utifrån individens perspektiv bidra med kunskap om för- respektive 
nackdelar med att använda e-utbildning. För att bäst besvara frågeställningen anser jag att en 
induktiv och kvalitativ forskningsansats är lämplig.  
 
3.2 Datainsamlingsmetoder 
 

Inom den kvalitativa forskningsstrategin finns olika metoder som forskaren kan använda vid 
datainsamlingen.  
 Intervju som datainsamlingsmetod är ett utmärkt sätt att få fram information om 
människors upplevelse, erfarenheter, åsikter, attityder och känslor. För att forskaren ska 
kunna finna den information som är tänkt är det bra att ha goda kunskaper om vilka för- och 
nackdelar det finns med respektive intervjuform. En strukturerad intervju genomförs med 
fasta standardiserade svar och ger lite utrymme för respondenten att komma med personliga 
synpunkter. Syftet med en strukturerad intervju är att kunna göra svaren jämförbara och den 
bygger på en enhetlig struktur. Semistrukturerade intervjuer är en mellanform mellan den 
fokuserade och strukturerade intervjun. Frågorna är på förhand bestämda men forskaren har 
större möjlighet att ställa följdfrågor för att respondenten ska kunna förtydliga och utveckla 
svaren. En dialog mellan forskaren och respondenten blir möjlig. Den fokuserade intervjun 
däremot gör det möjligt för respondenten att fritt besvara frågorna utifrån sin egen 
referensram. Forskaren får därmed en djupare förståelse av subjektets perspektiv (May, 2001).   
 Holme och Solvang (1997) menar att om en forskare vill studera främmande kulturer, 
slutna system eller lokalsamhällen kan någon form av observation vara lämpligt. Det är en 
metod som är krävande av forskaren både när det gäller tidsaspekten och engagemanget. Som 
forskare ska man försöka fånga gruppens totala livssituation.  
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 I undersökningen valde jag att genomföra intervjuer som datainsamlingsmetod. Jag 
genomförde 7 semistrukturerade intervjuer (inkl. provintervjun) eftersom det gav 
respondenterna möjlighet att svara med egna ord och termer. Jag ville även göra det möjligt 
att skapa jämförbarhet i materialet. Eftersom jag valde semistrukturerade intervjuer hade jag 
en viss uppfattning om vilka faktorer som var viktiga och som jag ville få svar på. För att 
lättare kunna kontrollera att jag fick med alla på förhand bestämda frågeområden/teman 
utformade jag en intervjuplan med ett antal frågor (Bilaga 2).  
 Kvale (1997) menar att det finns olika sätt att registrera intervjuerna. Forskaren kan 
använda videobandspelare, vanlig bandspelare, anteckningar eller sitt eget minne. Fördelen 
med en videobandspelare är att detta sätt fångar allt, språket, kroppsspråk, ansiktsuttryck etc. 
Det är en bra metod att använda om forskaren vill fånga själva interaktionen mellan 
respondent och intervjuaren. En svårighet med det kan vara svårigheter och tidsaspekten vid 
själva analysen. Registrera en intervju genom att föra anteckningar är en annan metod som en 
del forskare använder. Då får forskaren lita på sitt minne och sin empati för att efter intervjun 
registrera materialet. Den vanligaste metoden är dock att använda bandspelare för att spela in 
hela intervjun och efteråt transkribera materialet. Jag använde en bandspelare och en MP3-
spelare för att kunna koncentrera mig på respondenten istället för att anteckna. Det gav mig 
ett bra underlag när jag senare transkriberade, tolkade och analyserade materialet. En nackdel 
med att använda bandspelare är att det kan hämma vissa av respondenterna. För att förhindra 
att sådana känslor uppkom inledde jag varje intervju med lite småprat för att göra 
respondenterna så lugna och trygga som möjligt (May, 2001).  
 
3.3 Urval 
 

Väljer man en kvantitativ metod är det centrala syftet att kunna generalisera och då är det 
viktigt att urvalet är representativt. I kvalitativa metoder är forskaren huvudsakligen inte ute 
efter att generalisera men det betyder inte att urvalet är mindre viktigt. Finner forskaren inte 
rätt personer kan det bli svårt eller rent av omöjligt att få svar på frågeställningen. Jag ville 
med hjälp av intervjuer få en djupare och mer fullständig uppfattning om kursdeltagarnas 
erfarenheter av e-utbildning. För att få tillgång till respondenter som är villiga att ställa upp på 
en intervju kan det vara bra om man finner någon i gruppen som kan agera som 
kontaktperson. Det ska helst vara någon som är respekterad och har en erkänd position i 
gruppen (Holme & Solvang, 1997). På det utvalda företaget tog jag hjälp av företagets 
utbildningsansvariga person för att finna respondenter som kunde ställa upp. För att kunna 
göra svaren jämförbara ville jag helst att respondenterna skulle ha genomfört samma e-
utbildning under samma period. Jag ansåg detta vara viktigt eftersom e-utbildningar kan vara 
uppbyggda på olika sätt, ha olika mål, vara riktade till olika grupper, avdelningar etc. Min 
kontaktperson inom koncernen berättade för mig att samtliga medarbetare genomfört en e-
utbildning vars syfte och mål var ge en ökad förståelse och kännedom om hela 
organisationen. Utbildningen skulle leda till att göra samtliga medarbetare till bättre 
ambassadörer. Denna utbildning var uppbyggd som en resa genom organisationen där 
privatsidan var en världsdel och företagssidan var en annan världsdel. Kursdeltagarna 
packade sina väskor och reste genom organisationen.  
 
3.4 Analysmetod 
 

Oavsett vilken analysmetod en forskare väljer så är den huvudsakliga uppgiften att utifrån 
materialet skapa mening. Det finns förmodligen ingen som kan göra detta arbete bättre än 
forskaren själv som är intimt förbunden med undersökningens form och inriktning.  Inom de 
kvalitativa undersökningarna är själva analysprocessen ofta en tidskrävande procedur och sker 
genom ett växelspel mellan datainsamlingen och analysen. I en enkät har forskaren 
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organiserat och strukturerat informationen i förväg vilket gör att forskaren kan analysera 
materialet direkt. I en kvalitativ undersökning måste materialet struktureras och organiseras 
efter insamlingen. Det kan vara svårt att använda några rutiner eller tekniker för att göra detta 
på förhand (Holme & Solvang, 1997).  
 Kvale (1997) beskriver fem olika metoder för att analysera det insamlade materialet. 
Dessa metoder är: meningskategorisering, meningskoncentrering, meningsstrukturering 
genom berättelser, meningstolkning samt ad-hoc-metoder för att skapa mening. Efter att ha 
transkriberat och ställt samman allt material beslöt jag mig för att använda mig av 
meningskoncentrering. Det är en systematisk metod för att analysera materialet och innebar 
att jag koncentrerade texten till kortare formuleringar. Det som jag uppfattade som det 
verkligen väsentliga reduceras och plockas ut. Anledningen till att valet föll på den metoden 
är att jag helt enkelt ansåg att den passade just mitt material bäst.  
 

3.5 Trovärdighet 
 

Lincoln och Guba enligt Bryman (2002) föreslår andra begrepp som kan bedöma en 
undersöknings validitet och reliabilitet. 
 Tillförlitlighet kan sägas motsvara intern validitet och innebär att forskaren ska 
säkerställa att undersökningen genomförs efter de regler som finns. Genom att rapportera 
resultatet tillbaks till respondenterna genom sk respondentvalidering kan forskaren bekräfta 
om denne verkligen uppfattat allt rätt. Även Depoy och Gitlin (1999) tar upp detta men kallar 
det för deltagarkontroll. Forskaren kontrollerar sina antaganden och tolkningar med 
respondenterna. De menar vidare att denna kontrollmetod minskar risken för att forskaren 
blandar in sina egna värderingar. Bryman (2002) tar upp en del nackdelar med att använda sig 
av respondentvalidering. Det kan bl.a. medföra att respondenterna känner sig missuppfattade 
och kanske till och med vill ta bort vissa delar av texten. Vidare kan vanliga människor ha 
svårt att förstå det vetenskapliga språket som forskaren använder. Ett annat sätt att kontrollera 
tillförlitligheten är triangulering. Triangulering innebär ofta att man använder mer än en 
metod eller datakälla. Beroende på vilket urval jag bestämmer mig för kan detta vara ett bra 
sätt för mig att öka tillförlitligheten i min undersökning. Jag kan välja respondenter från olika 
avdelningar och detta kan då vara en form av triangulering. Annars är triangulering ofta 
förknippat med användandet av olika metoder som t.ex. observation och intervju tillsammans. 
Jag ansåg mig inte ha de resurser som var nödvändiga för att använda denna form av 
triangulering.  
 Överförbarhet motsvaras av extern validitet. Genom att så noggrant och detaljerat 
beskriva forskningsprocessen och sammanhanget, sk ”thick description”, kan andra personer 
avgöra om resultatet är överförbart eller inte till en annan miljö. För att min undersökning 
skall bli överförbar till en annan miljö krävs just att jag att så noga och detaljerat som möjligt 
beskriver hela processen, miljön, sammanhanget osv. 
 Pålitlighet motsvaras av reliabilitet. Detta säkerställs genom att en fullständig och 
tillgänglig beskrivning av forskningsprocessens alla faser, allt från forskningsfråga, 
intervjuutskrifter analysen av data etc. I denna undersökning får min handledare, 
opponenterna och examinatorn får fungera som granskare av mitt arbete. De får bedöma 
vilken kvalitet de tillvägagångssätt har som jag valt, samt bedöma i vilken utsträckning 
teoretiska slutsatser är berättigade.  
 Möjlighet att styrka och konfirmera kan sägas motsvara objektiviteten. När en forskare 
bedriver samhällelig forskning är det näst intill omöjligt att nå en fullständig objektivitet. 
Forskarens förförståelse och fördomar är svåra att frigöra sig helt från och varje 
forskningssituation präglas med nödvändighet av detta. I denna situation måste forskaren 
försöka styrka och säkerställa att hon/han handlat i god tro.  
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3.6 Etiskt ställningstagande 
 

Etiken sätter upp ramarna för vad och hur vi kan bedriva forskningen. Vetenskapsrådet (2006) 
har i Forskningsetiska principerna ställt samman fyra huvudkrav som är de grundläggande 
individskyddskraven. Informationskravet innebära att forskaren måste informera deltagarna 
om undersökningens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att 
bestämma om de vill delta eller inte samt kan avbryta sitt deltagande när som helst. 
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om deltagarna är konfidentiella och 
personuppgifterna skall förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem. Det sista av kraven 
är nyttjandekravet som betyder uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 
för forskningsändamålet. Forskaren bör även beakta ett par rekommendationer som 
Ämnesrådet utfärdat. Den första rekommendationen innebär att forskaren bör ge deltagaren/na 
möjlighet att ta del av etiskt känsliga avsnitt, kontroversiella tolkningar etc. innan 
undersökningens resultat publiceras. Den andra rekommendationen innebär att forskaren bör 
ta reda på om deltagaren/na är intresserade av att få veta var resultatet kommer att publiceras 
(Vetenskapsrådet, 2006). Dessa etiska principer är viktiga att förmedla till deltagaren/na via 
t.ex. missivbrev och/eller muntligt innan en intervju. I denna undersökning kommer jag att 
informera deltagarna via brev innan intervjuerna men även muntligt i samband med 
intervjuerna. Detta för att kunna klargöra eventuella frågor och funderingar deltagarna kan ha.  
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4. Resultat 
 

I detta kapitel redovisas resultatet från de intervjuer som genomfördes inom ramen för denna 
undersökning. Det som framträdde tydligt av materialet var att samtliga respondenter ansåg 
att det finns både för- och nackdelar med e-utbildning. Syftet med min undersökning är att 
bidra med kunskaper om vilka för- respektive nackdelar som användaren upplever att det 
finns med e-utbildning. För att göra det lätt och överskådligt för läsaren valde jag att dela upp 
resultatet i huvudkategorier enligt 4.1 och 4.2 samt underkategorier enligt figur 1 och 2.  
 
4.1 E-utbildning = Individ- och behovsanpassad utbildning? 
 

E-utbildning är individ- och behovsanpassad eftersom respondenterna upplever stor frihet och 
möjlighet till kontroll när de genomför utbildningen. De kan själva välja när de vill 
genomföra den, det ger mer fritid åt respondenten i och med att man slipper resvägen till och 
från utbildningsorten eller utbildningslokalen samt att ett e-utbildningsprogram ofta ger en 
direkt återkoppling efter slutfört kapitel eller modul.  
 
 
 

 
 

Figur 1. Underkategorier (egen konstruktion)  

 

4.1.1 Självstyrning 

Samtliga respondenter ansåg att en av de största fördelarna med att utföra en utbildning via 
Internet och e-utbildning är att de upplevde en positiv känsla av kontroll, d.v.s att själva 
kunna styra, kontrollera och påverka sin utbildningssituation och läroprocessen. 
Respondenterna hade fått information om hur lång tid de hade på sig att genomföra 
utbildningen, ca tre månader, men däremellan kunde de själva bestämma när och var de skulle 
genomföra utbildningen. Programmet gav respondenterna stora möjligheter och frihet genom 
att de kunde själva starta, stoppa och pausa närhelst de ville. Programmet kom ihåg var 
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användaren senast stoppat eller pausat vilket innebar att användaren snabbt kunde återgå till 
övningarna.  
 
 Ja, det är ju att man kan göra det när jag har tid, så att säga, på min tid, att 

man kan pausa vissa saker och göra det i etapper, läsa i min takt och göra det i 
min takt. (Maria) 

 
En respondent menade att fördelen med att själv kunna bestämma när och var man genomför 
en utbildning bidrar till att man minns innehållet i utbildningen bättre. Han uttryckte detta så 
här: 
 
 Jag tyckte att det var bra att det var uppdelat, då kunde man ta en stund här 

och en stund där. Istället för att man sätter sig en hel dag…På det sättet tror 
jag att det är bättre att man sitter en stund i taget och än att man sitter en hel 
dag och gör allt för då tror jag att man inte kommer ihåg så mycket. (Harald) 

 
Det är ett bra sätt att genomföra en kurs eftersom användaren inte behöver invänta ett speciellt 
kurstillfälle eller att en kurs behöver ha ett visst antal deltagare. Många gånger får 
kursdeltagare vänta in andra som kanske behöver mer hjälp. Men i och med e-utbildning kan 
deltagarna genomföra utbildningen i sin egen takt. Det går att anpassa utbildningen efter 
deltagarens individuella behov. Ibland händer det att man är på kurs där innehållet visar sig 
vara en hel del som man redan kan. Då är e-utbildning ett utmärkt och effektivt sätt att sålla 
bland delar man redan kan så att det inte blir en repetition bara. 
  

4.1.2 Tidsmässigt effektiv 

Många gånger ska kursdeltagaren resa för att kunna delta i personalutbildningar. Befinner sig 
deltagaren på en mindre ort är det sällan som utbildningen utförs på plats. För många medför 
detta ibland långa ofta tidskrävande resor. Ett par respondenter uttryckte sina positiva 
erfarenheter i och med att Företaget använder e-utbildning som metod när de ska 
kompetensutvecklas.  De ansåg att användandet av e-utbildning medförde att de fick mer tid 
både till arbetsuppgifter men även till fritid. En respondent uttryckte sig så här: 
  
 … så är det så otroligt mycket fritid eller arbetstid som går bort på resandet för 

det är ju väldigt sällan det är i …Du ska alltid åka någonstans, kostar både tid 
och pengar, och du är aldrig pigg och fräsch eftersom jag alltid måste åka så 
tidigt. (Kalle) 

 

4.1.3 Jämnar ut skillnader  

En av respondenterna menade att e-utbildning kan vara ett bra kompelement till den 
traditionella utbildningsmetoden. Respondenten har vid ett flertal tillfällen upplevt att det 
finns stora skillnader i kunskapsnivån hos kursdeltagarna och anser att e-utbildning kan bidra 
till att jämna ut dessa skillnader. Det är vanligt att de som har lite kunskap om innehållet i 
utbildningen tar kommandot och nivån hamnar från början för högt för vissa av deltagarna.   
Som nybörjare kan e-utbildning då vara ett bra och enkelt sätt att få grundkunskaperna.  
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4.1.4 Typ av utbildning – Generellt innehåll 
 

Respondenterna ansåg att e-utbildning är en bra form av kompetensutveckling, men det beror 
helt på vilket innehåll och vilken form utbildning det är frågan om. Är det ren 
kunskapsöverföring där respondenterna ska lära sig konkret fakta, ta till sig information, ta till 
sig instruktioner eller besvara enklare frågor ansåg nästan alla att e-utbildning fungerar bra. 
(Det kan, som i det här fallet där syftet med utbildningen var att öka medarbetarnas kännedom 
om hela organisationen, fungera bra). 
 
 …om det är en ganska lättsam information som den här typen av information som vi 

gick igenom som inte ställde några direkta krav utan syftade till att öka basnivån då 
tycker jag att det var bra. (Anders) 

  

4.1.5 Feedback och uppmuntran 

En funktion i e-utbildningsprogrammet som ger respondenterna någon form av feedback efter 
avlutat kapitel, modul eller delavsnitt ansåg flera respondenterna är av stor vikt. Det är till stor 
del kopplat till användarens motivation och vilja att genomföra hela e-utbildningen. En 
respondent menade att han kunde genomföra utbildningen, även om han upplevde vissa delar 
som var lite enformiga och tråkiga, eftersom han fick en direkt positiv kick av feedback. Det 
gav både bekräftelse och uppskattning samt gjorde e-utbildningen lite mer personligt. Det är 
bra om användaren kan få feedback och uppmuntran både under och efter att utbildningen är 
avklarad. Det kan vara frågor som användaren får besvara men även kommentarer varför man 
svarat rätt eller fel. 
 
 Jag tror att det är viktigt generellt med uppmuntran eller feedback. (Katrin) 
 
 Det är nog ganska viktigt både för motivationen att göra den och sen få någon 

slags feedback på att man gjort det. (Maria) 
 
Några respondenter ansåg att feedbacken fungerar som ett slags kvitto på att man verkligen 
förstått innehållet i utbildningen, och detta är speciellt viktigt när man genomför en kurs eller 
utbildning på egen hand utan en handledare eller lärare. Den dialog där respondenterna kan 
ventilera sina frågor som uppstått under en utbildning kan ibland saknas helt i en e-utbildning. 
 

4.1.6 E-utbildning = användarvänligt 

Det är viktigt att lärandemiljön är tilltalade för respondenterna oberoende om den är fysisk 
eller elektronisk. Det betyder att informationen om hur programmet fungerar och hur 
användarna ska navigera sig genom utbildningen är lättillgänglig. Flera respondenter beskrev 
utbildningen som en resa eller resor genom de olika kapitlen och modulerna.  
 
 Alltså det var ju en resa inom Företaget och de olika delarna av området och 

det var ju så man kommunicerade ut det: att nu packar vi väskan för nästa 
resmål, så att det var väl beskrivet tycker jag. (Karin) 

 
Bra och tydliga rutiner och instruktioner bidrar till att skapa en positiv känsla. I stort sett alla 
respondenter ansåg att det inte fanns några påtagliga brister med den delen. Även för de som 
inte har så stor datorvana skulle det vara några problem att genomföra utbildningen. 
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 Några av respondenterna menade att en fördel med e-utbildning är att man kan gå 
tillbaka och repetera. Det kan t.ex. vara delar som de inte förstått eller bara för att ta reda på 
varför man svarat rätt eller fel. Respondenterna fick på ett aktivt sätt själva söka reda på det 
rätta svaret. Programmet var uppbyggt på det sättet att användarna kunde genomföra samma 
prov tills man blivit godkända på proven som fanns efter varje kapitel.  En respondent menade 
att även om man blev godkänd kanske det kändes som att det var rena turen. Då var det bra att 
kunna gå tillbaka och repetera. 
 

4.1.7 Jobbet som studiemiljö 

Användarna av e-utbildningen ansåg att det fanns goda förutsättningar för att kunna utföra e-
utbildningen på arbetsplatsen under arbetstid. En av poängen med att genomföra en utbildning 
via Internet är att användarna kan genomföra den på arbetsplatsen. Det fanns även möjligheter 
att utföra utbildningen hemma men det var ingen av respondenter som hade gjort det. 
Utbildningens start inföll samtidigt som julhelgerna och det var några som passade på att ta 
del av materialet då, när det var lite lugnare med ordinarie arbetsuppgifter. 
 
 Det fanns ju både ljud och text och video. Sen hade man ju lurar på sig också så 

det var inga problem det heller. Jag ser inte att man behöver vara bortrest eller 
inlåst i en bunker, utan jag kan väl sitta bland kollegor… Det var ju avsatt tid 
för att vi skulle göra detta på arbetstid så det var inget tal om något annat 
heller. (Anders) 
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4.2 E-utbildning = Teknikfixerad utbildning? 
 

De nackdelar som respondenterna uppfattade med e-utbildning beror främst på att e-
utbildningen avskärmar dem från andra människor. Det är en teknikbaserad och ensam 
utbildningsform jämfört med en traditionellt utförd utbildning där man fysiskt träffar andra 
människor. Vidare så upplever respondenterna svårigheter med tekniken på så sätt att den inte 
alltid fungerade tillfredställande.  
 
 
 
 

 
 
 

Figur 2. Underkategorier (egen konstruktion) 

 
 

4.2.1 Det personliga mötet saknas 

I stort sett samtliga respondenter poängterade att en av nackdelarna med e-utbildning bristen 
på kommunikation med andra kursdeltagare. Det fanns få möjligheter till diskussioner och 
debatter. Den naturliga dialogen som vanligtvis uppstår vid en traditionellt utförd utbildning 
saknades helt menade flera. En respondent menade att den enda möjlighet till att ställa frågor 
var via e-post till en helpdesk eller supportgrupp. Han menade vidare att ofta hade han själv 
kommit på svaret innan han fick svar på sin fråga ställt via e-post. En annan respondent 
berättade att han saknade möjligheten att ställa spontana frågor till andra kursdeltagare eller 
läraren. Han använder även gärna en stund under en traditionellt utförd utbildning till att ställa 
frågor och därmed får en avstämning på att han uppfattat allt rätt.  
 
 …om man behöver fråga om någonting så…ja, med e-utbildning så försvinner 

det här spontana, om jag vill ställa en spontan fråga som kanske inte helt och 
hållet hör till själva  utbildningen men ändå känns viktig för mig…(Anders) 
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En respondent menade att e-utbildning inte alltid fungerar så bra som kompetenshöjande 
metod eftersom det är alltför mekaniskt. Personen saknade det personliga som man ofta får 
via traditionellt utförda utbildningar.  
 
 …jag har gjort något förut… i stresshantering, också via e-utbildningar och 

dels har jag gått andra utbildningar inom stresshantering och jag tycker att 
man behöver en personlig guidning eller coach…det är inte så kul att 
kommunicera med en dator… (Maria) 

 
En anledning till att få åka iväg på en traditionellt utförd utbildning kan även vara möjligheten 
till att skapa nya nätverk, knyta viktiga kontakter, kommuniceringsmöjligheter samt lära sig 
social kompetens. En kursdeltagare uttryckte sig så här: 
 

…sitter du bara framför datorn så knyter du aldrig några nätverk, åker du iväg 
på en kurs … så har du plötsligt ett nytt nätverk…(Bengt) 

 

4.2.2 Tekniska problem 

En viktig del när det gäller e-utbildning är att tekniken fungerar perfekt. Gör den inte det ska 
upplevde en av respondenterna att tålamodet lätt tog slut. Tar man sig tid för att genomföra en 
modul t.ex. så vill man självklart att tekniken fungerar. Respondenten uttryckte sin frustration 
över de tekniska problem han upplevde så här: 
 
 …att man tröttnar ju ganska snabbt om det inte funkar riktigt. Jag tror att 

tålamodet hos användaren blir mindre och mindre eftersom man sätter högre 
och högre press på oss som anställda…(Anders) 

 
Vidare påpekade respondenten att utbildningen fallerade att tydligt visa de länkar som gick att 
klicka på för att komma till vissa fördjupningsuppgifter. Han menade att det var en ren slump 
att han fann dessa länkar. Det är bra om länkarna är tydliga så att du som användare inte ska 
behöva leta efter dem. Det är kanske inte alla användare som fann länkarna på grund av detta. 
 

4.2.3 E-utbildning = användarovänlig 

Den röda tråden är en viktig aspekt när det gäller e-utbildning, eftersom det hjälper 
användaren att få ett bra flyt i utbildningen. Saknas den röda tråden eller inte uppfattas av 
användarna kan de uppleva utbildningen som hoppig, oväsentlig och rörig. Flera respondenter 
var relativt kritiska till att de saknade den röda tråden och själva flytet i utbildningen. En 
respondent menade att utbildningen var hoppig och att vissa frågor uppfattades som 
oväsentliga.  
 
 Det var väl inte direkt någon röd tråd, lite hoppigt tycker jag, och vissa frågor 

var helt oväsentliga för vårt jobb. (Bengt) 
 
Även om det säkert fanns en röd tråd, några av respondenterna kommenterade detta, så 
uppfattade de inte riktigt vad den röda tråden var för något. En respondent menade att han inte 
funnit den röda tråden i utbildningen och inte kunde se var utbildningen började och slutade, 
men (något motsägelsefullt) att den ändå flöt på.  
 



20 

 Jag vet inte om det fanns någon röd tråd egentligen mer än att man den gick 
igenom hela bankens organisation Men man såg inte att den började på ett 
ställe och slutade på ett ställe. (Kalle) 

 

4.2.4 Jobbet som studiemiljö. 

Några av respondenterna ansåg att e-utbildning är en bra metod eftersom de kunde genomföra 
den på arbetsplatsen när de själva bestämde. En respondent menade att det inte hade varit 
några problem för honom eller några andra på hans avdelning, men att det kanske inte gällde 
för samtliga medarbetare. Han menade att det är skillnad att arbeta på hans avdelning jämfört 
med att arbeta på kundtjänstavdelningen. De som arbetar med kundtjänst ska dagligen ge 
service åt kunder som besöker kontoret.  
 
 Det var inga problem, det var bara att planera in det… vi får ju inga kunder 

som ”stör”. Annat är det ju på kundtjänst, vi sitter ju mer isolerat. (Bengt) 
 
En annan respondent menade att det gick bra att utföra utbildningen på arbetsplatsen. Hon 
hade bra med tid och var snabb. Hon menade att det kan ha bidragit till att andra kollegor 
kände sig stressade eftersom de inte hade kommit lika långt i utbildningen. Några hade rent av 
inte börjat medan andra redan var klara.  
 
 …jag gjorde mitt ganska snabbt över julhelgen så det var nog andra som 

kanske blev stressade över det. (Maria) 
 

4.2.5 Typ av utbildning – specifikt innehåll 

Under huvudkategorin Individanpassad utbildning finns resultat som visar att e-utbildning kan 
vara en bra form av kompetenshöjande utbildning. I stort sett samtliga respondenter var av 
samma åsikt. Är det fråga om en enklare, faktabaserad utbildning som inte kräver så mycket 
av användaren fungerar det bra. Det finns dock en annan uppfattning. Handlar utbildningen 
om t.ex. hur man ska hålla i ett utvecklingssamtal eller ge rådgivning till kunder fungerar det 
mindre bra menar några respondenter. En annan talar om utbildningar som handlar mer om 
personliga känslor och då är det inte så kul att kommunicera med en dator bara.  
 
 …mindre bra när det handlar om mjuka saker som t.ex. hur man håller i ett 

utvecklingssamtal eller ger rådgivning, när det krävs mer utbyten av tankar så 
är det nog mindre bra. (Katrin) 

 
En respondent menar även att ett e-utbildningsprogram kan vara svårt att anpassa och utforma 
så pass bra att man kan ställa vilka frågor man vill, hur komplexa de än är. Tekniken är inte så 
pass utvecklat ännu och därför passar det inte att genomföra alla typer av utbildning via 
Internet. Han ger exempel på utbildningar som handlar om juridiska frågor, kundärenden eller 
arvskiften.  En annan respondent tar upp kurser eller utbildningar som handlar om t.ex. skatter 
som ofta leder till att deltagarna behöver diskutera och fråga. 
 
 

4.3 Sammanfattning 
 

I kapitlet har jag redovisat de erfarenheter och upplevelser respondenterna har av e-utbildning, 
både positiva och negativa. Under intervjun och sammanställningen av materialet blev jag 
medveten om att det fanns vissa fördelar som samtliga eller nästan samtliga respondenter tog 
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upp. Det var bl.a. möjligheten till självstyrning, användarvänlighet och typ av utbildning. 
Respondenterna ansåg det som mycket positivt att själva kunna styra när det skulle utföra 
utbildningen, hur länge de skulle sitta samt genomföra den i sin egen takt. E-utbildning är 
användarvänligt eftersom den röda tråden var lätt att följa och instruktionerna var tydliga. 
Samtliga respondenter var även överens om att e-utbildning fungerar bra när det är fråga om 
ett mer generellt innehåll som inte ställer så höga krav på användaren. Det kan vara t.ex. en 
utbildning av mer informativ karaktär, en datorutbildning eller liknande.  
 
Samtidigt fanns motpolerna där respondenterna uttryckte sina mindre positiv erfarenheter. De 
nackdelar som fick störst framtoning i intervjuerna var t.ex. avsaknaden av det personliga 
mötet samt innehållet i utbildning (generellt eller specifikt). Framför allt uttryckte största 
delen av respondenterna saknaden av kontakt med andra deltagare i utbildningen. Några 
uttryckte ett det inte alls är speciellt kul att kommunicera med en dator och en annan menade 
att man kan skapa nya nätverk och lära sig social kompetens när man är på traditionellt 
utförda utbildningar. Den andra mest framträdande nackdelen med e-utbildning var att det 
inte passar alla typer av utbildningar. Likväl som e-utbildning passar när det är ett generellt 
innehåll så är det mindre bra när det är ett mer specifikt innehåll riktat till vissa individer eller 
avdelningar. De exempel som respondenterna tog upp var utbildningar som handlade om 
juridiska frågor eller kanske en utbildning som handlar om utvecklingssamtal.  
 
5. Analys 
 

Nedan följer en analys av resultatet av intervjuerna. Jag kopplar dem till den pedagogiska 
referensram samt tidigare forskning jag presenterade i kapitel 2. För att göra analysen mer 
lättläst och överskådlig har jag delat upp analysen under tre huvudrubriker. Under de två 
första huvudrubrikerna följer ett antal underrubriker som jag anser intressanta att lyfta.  
 
5.1 Fördelar med e-utbildning 
 

Resultatet som presenteras i kapitel 4 visar att fördelarna med att använda e-utbildning som en 
metod för att kompetensutveckla personal inom företag och organisationer är flera.  
 

5.1.1 Styra, kontrollera och påverka 

Resultatet visar att en av de största fördelarna med e-utbildning handlar om möjligheterna att 
själv styra, kontroller och påverka sin läroprocess och utbildningssituation. Det är faktorer 
som att kunna välja de avsnitt, kapitel eller moduler i e-utbildningen som kursdeltagaren själv 
anser sig behöva, att kunna ta del av materialet dygnet runt etc. Även tidigare forskning 
(Baldwin-Evans, 2004; Brown, Simmering, Wanberg & Welsh, 2004; MacVicar & Vaughan, 
2004) samt den pedagogiska referensramen visar detta. När det gäller anpassningsinriktat 
lärande är enligt Ellström (2004) ofta mål, arbetsmetoder och värderingar redan på förhand 
bestämda. Individen har lite frihet när det gäller att kunna påverka dessa faktorer och 
förväntas endast reproducera ett på förhand givet innehåll. Ökas individens möjligheter att 
påverka och styra mål, arbetsmetoder och värderingar ökar även dennes möjlighet till eget 
inflytande. Det utvecklingsinriktade lärandet fokuserar mer på individens eget ansvar för att 
själv kunna identifiera behovet av kunskap, lägga upp sin egen lärandeprocess samt värdera 
resultatet. Ju mer individen kan påverka, desto mer ökar i de flesta fall även motivationen att 
lära sig. Detta tolkar jag som att e-utbildning kan främja ett utvecklingsinriktat lärande genom 
att individen ges större frihet, eget inflytande och därmed en känsla av kontroll över 
situationen. Även om mål och metoden redan på förhand är bestämt kan kursdeltagaren vid 
användandet av e-utbildning fokusera på att själv ta till sig de delar som denne har behov av 
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och kan få ta ansvar för sin egen läroprocess. Jag tolkar det som en möjlig bidragande faktor 
till ett mer varaktigt lärande hos kursdeltagarna.  
 Möjligheterna till självstyrning påverkar även kursdeltagarnas välbefinnande genom att, 
som flera av respondenterna påpekade, vara en tidseffektiv metod. De upplevde att de fick 
mer tid till viktiga uppgifter på arbetet samt att de fick mer fritid i och med e-utbildning. 
Kopplat till litteraturen finns en viss skillnad i resultatet. Morrison (2005) menar att vissa 
medarbetare anser att det kan vara ett skönt avbrott från sin arbetsplats och en form av 
belöning när de får åka iväg på kurs ett par dagar. Men i och med användandet av e-utbildning 
på arbetsplatsen eller i hemmet försvinner denna förmån mer och mer. Detta kan i sin tur 
innebära att medarbetarna inte känner samma motivation (i form av belöning) att genomgå en 
e-utbildning. Eftersom endast en av respondenter direkt uttalade sig om detta anser jag att det 
är omöjligt att dra några generella slutsatser om detta. Men med tanke på majoriteten av 
respondenternas inställning till e-utbildning i början av intervjuerna kan det finnas skäl att 
anta att flera av respondenterna upplever kurser och utbildningar som en form av 
belöningssystem och ett skönt avbrott från arbetet.   
 

5.1.2 Yt- eller djupinlärning? 

Resultatet visar att respondenterna upplever en positiv känsla när de får möjlighet repetera 
och få återkoppling. Det kunde t.ex. vara en situation där de inte förstått eller en situation där 
de var nyfikna på varför svaret var korrekt eller felaktigt. Respondenterna menade även att det 
är viktigt att få återkoppling och flera av dem talade om att få ”ett kvitto” på att de klarat av 
utbildningen. Baldwin-Evans, 2004; Brown, 2001; Brown, Simmering, Wanberg & Welsh, 
2004; MacVicar & Vaughan, 2004 studier bekräftar även detta resultat. Här kan jag konstatera 
att det finns risker med att e-utbildning främjar ett mer ytinriktat läranden istället för 
djupinriktat lärande. Marton och Booth (2000) menar att den lärande är mer fokuserad på att 
lära in så mycket fakta som möjligt för att sedan kunna återge kunskaperna vid 
examinationstillfället. Konsekvenserna av det blir i många fall en utebliven förståelse av 
sammanhanget. Denna syn stämmer väl överens med den kvantitativa atomiska synen på 
kunskap, genom en förmedlingspedagogik (Hedin & Svensson, 1997). Kunskapen ses här 
som en produkt som går att konsumera. Istället för en levande lärare används e-utbildningen 
som undervisningsmetod som förmedlare av kunskapen. Metoden används även för att 
kontrollera att kursdeltagaren tillägnat sig kunskapen. Kursdeltagaren gör detta genom att 
samla på sig den kunskap som behövs för att i slutet av kapitlet klara proven. För att kunna gå 
vidare måste proven godkännas med en viss procent. Programmet var uppbyggt på det sättet 
att de kunde genomföra samma prov tills man blivit godkända på proven som fanns efter varje 
kapitel. Även om de aktivt fick söka reda på det rätta svaren så tolkar jag det som en form av 
förmedlingspedagogik. För att en förändring ska vara möjlig måste synen på kunskap 
förändras, från en atomisk syn till en holistisk syn. Det måste finnas förutsättningar och 
möjligheter för att ett varaktigt och mer djupinriktat lärande ska ske. Ansvaret läggs både på 
metoden (läraren) och på deltagaren. Det är kursdeltagaren som ska lära sig att lära genom att 
ta reda på, söka samband, se sammanhang och dra slutsatser.  
 I inledningen refererade jag till Jobring (2001). Han menar bl.a. att IT-utvecklingen 
egentligen bara handlar om att återskapa tidigare beteenden och handlingar. Han menar att det 
framträder extra tydligt när vi talar om IT och lärande. Den traditionellt utförda 
förmedlingspedagogiken där den lärande intar en passiv roll upprepas tydligt i e-utbildnings- 
situationer. I stället för en lärare som förmedlar kunskapen används ett datorprogram. Flera av 
respondenterna uttryckte ett tydligt behov av feedback, uppmuntran och belöning. Det kunde 
vara någon form av ett kvitto på att de förstått materialet rätt. En respondent menade att den 
feedback (eller med hans ord: en positiv kick) som programmet gav honom fungerade som en 
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motivationshöjande belöningsfaktor. Här vill jag återigen koppla detta till vad Jobring menade 
med att e-utbildning återskapar tidigare beteenden och handlingar, men jag vill även gå enda 
tillbaks till behaviorismen. Enligt Skinner tenderar en individ att upprepa beteenden som leder 
till positiv belöning. Respondenterna som talade om kvitton och att de behöver någon form av 
belöning skulle förmodligen ha känt ett stort motstånd till att slutföra kursen om de inte fick 
belöningen.  
 

5.1.3 Utjämnar skillnader i kunskapsnivån 

Driscoll refererad i Larsson och Nilsson (2002) menar att ett typiskt kännetecken som avgör 
om e-utbildning passar är att det bör finnas skillnader i deltagarnas kunskaper och färdigheter. 
E-utbildning kan i dessa fall vara en bra metod för att så att säga jämna ut dessa skillnader 
som deltagarna har. Detta bekräftas även i min undersökning. Resultatet visar att en av 
fördelarna med e-utbildning är att det kan fungera som en utjämnare av de skillnader som kan 
finnas hos en grupp kursdeltagare. När det gäller traditionellt utförda utbildningar blandas 
ofta en grupp med människor som alla träder in i rollen som kursdeltagare med olika 
förförståelse och erfarenheter bakom sig. Det är vanligt att de som redan tidigare har arbetat 
eller kommit i kontakt med det som ska behandlas på kursen (kan t.ex. vare ett nytt verktyg 
för att skapa en databas) tar kommandot och nivån hamnar från början för högt för andra 
kursdeltagare. Som nybörjare kan då e-utbildning vara ett lättillgängligt, snabbt och enkelt 
sätt att få grundkunskaperna. Detta i sin tur leder till att kursdeltagarna får ett ökat 
självförtroende och därigenom större trygghet när de ska utbilda sig.  Även motivationen 
påverkas positivt.  
 
5.2 Nackdelar med e-utbildning 
 

Likväl som det presenterade resultatet i kapitel 4 visar flera fördelarna med e-utbildning finns 
även ett antal nackdelar med metoden.  
 

5.2.1 Brist på kommunikationsmöjligheter och social interaktion 

Förespråkare inom det sociokulturella perspektivet betonar att lärande inte enbart sker inom 
individer, utan till stor del genom interaktion med den omvärld vi lever i. Lärandet består av 
processer genom vilka människor tillägnar sig kunskaper och färdigheter. Här betonas även 
kommunikationens betydelse för lärandet. De menar att kommunikation är en grundläggande 
förutsättning för att ett lärande ska ske. Med hjälp av språket kan vi omvandla vårt tänkande 
till information som vi sedermera kan dela med oss till andra människor. (Säljö, 2002) 
Respondenterna i denna undersökning poängterade att en av nackdelarna med e-utbildning är 
bristen på möjligheter till kommunikation och interaktion med de andra kursdeltagarna. Det 
finns få möjligheter till att sätta sig ned tillsammans för att diskutera innehållet i utbildningen. 
Den naturliga dialogen som vanligtvis uppstår vid en traditionellt utförd utbildning saknades 
helt menade flera. Det ges inte möjligheter till att ställa spontana frågor till andra 
kursdeltagare eller läraren, vilket innebär att deltagaren inte kan få en återkoppling på att 
denne uppfattat allt rätt. En respondent menade att e-utbildning är en alltför mekanisk metod. 
Personen saknade det personliga som man ofta får via traditionellt utförda utbildningar. En 
anledning till att få åka iväg på en traditionellt utförd utbildning kan även vara möjligheten till 
att skapa nya nätverk, knyta viktiga kontakter, kommuniceringsmöjligheter samt lära sig 
social kompetens. Även flertalet av de studier som finns upptagna i litteraturgenomgången 
stödjer denna problematik (MacVicar & Vaughan, 2004; Brown, Simmering, Wanberg & 
Welsh, 2004). Sett ur det sociokulturella perspektivet kan jag konstatera att e-utbildning i sig 
inte kan bidra till ett lärande hos individen. Genom att det inte ges möjligheter till interaktion 
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och kommunikation med andra människor försvåras eller rent av hindras kursdeltagarnas 
möjligheter att tillägna sig kunskap och färdigheter. Lärandet är en social process men jag 
tolkar e-utbildning som en relativt osocial metod för kompetensutveckling. Detta kan i sin tur 
leda till bristande motivation för att använda kursmaterialet och kräver stor självdisciplin och 
engagemang för att kunna slutföra en kurs.  
 Ovan nämnda problem kan även kopplas till det som Mellander (1991) tar upp som 
hinder för lärandet. Han menar att kursdeltagarna behöver kunna göra egna erfarenheter och 
dra egna slutsatser. Mellander menar att det sker genom att informationen bearbetas. Här ser 
jag en direkt koppling eftersom deltagarna inte ges möjligheten till att bearbeta och reflektera 
över informationen tillsammans med andra. Det är självklart möjligt att bearbeta och 
reflektera på egen hand men mycket av vårt lärande sker i interaktion med andra människor. 
Det kan även vara så att en deltagare som tolkar kunskapen på sitt sätt och drar vissa 
slutsatser, eventuellt skulle komma fram till helt andra slutsatser i en diskussion med andra.  
 

5.2.2 Problem med teknik och innehållet  

Undersökningens resultat visar också att kursdeltagarna har negativa erfarenheter gällande 
datatekniska aspekter. Det kan uppstå tekniska problem med utrustningen eller programvaran. 
Fungerar inte den tillfredsställande upplevde flera respondenter att deras tålamod lätt tog slut. 
De ansåg att när de väl tagit sig tiden för att genomföra t.ex. ett kapitel så ska tekniken 
fungera. Det bör även vara tydligt för kursdeltagarna var de ska klicka sig vidare och på så 
sätt kunna ta del av hela utbildningsmaterialet. Resultatet visar att det inte alltid var fallet och 
några av kursdeltagarna fann inte alla klickbara länkarna. Konsekvenserna av denna 
problematik kan innebära att kursdeltagarna upplever en ökad stress i och med att de inte 
kommer vidare med utbildningen som planerat. De har avsatt en tid för detta och vill sedan 
kunna fortsätta med sina arbetsuppgifter. Även här finns risken att deltagarnas motivation 
sjunker och därmed får denne svårare att ta till sig kunskapen. Några av e-utbildningens 
grundidéer är att vara en effektiv och flexibel metod men p.g.a. de tekniska problemen anser 
jag att detta inte alltid fungerar. Det går förmodligen aldrig att säkerställa att tekniska problem 
inte uppstår men då bör det finnas sätt för kursdeltagaren att snabbt få den hjälp som behövs 
för att lösa problemet.  
 Ett par av respondenterna poängterade att det inte enbart uppstod problematik kring 
tekniken utan det dök även upp frågor kring själva materialet. Det var svårt att fråga kollegor 
eftersom alla befann sig på olika faser i utbildningen. Den hjälp som fanns att tillgå var en sk 
helpdesk eller supportgrupp. Det visade sig dock att endast en av respondenterna hade försökt 
att få hjälp därifrån men funnit svaret själv snabbare. Det kan i och för sig leda till att 
kursdeltagaren faktiskt tvingas blir mer aktiva och ta mer ansvar för sin egen läroprocess, 
vilket i sin tur kan öka förståelsen och kunskapen.  
 
5.3 Form och innehåll 
 

Resultatet i undersökningen visar att formen och innehållet är viktiga faktorer i 
utbildningssammanhang. Detta finns det även stöd för i litteraturen som är refererad i kapitel 
4. Hedin och Svensson (1997) menar att det är vanligt i utbildningssammanhang att mål och 
innehåll står i fokus. Målet kan vara vilka kunskaper som den lärande förväntas lära sig och 
vilken litteratur som ska användas. Resultatet i undersökningen visar tydligt att respondenter 
anser att e-utbildning fungerar bättre när innehållet är mer generellt och mindre bra när 
innehållet är specifikt. Det som är lätt att glömma är viktiga faktorer om t.ex. hur själva 
lärandet går till och vilka förutsättningar som ges för lärandet, alltså själva 
undervisningsprocessen. Flera respondenter menar att när innehållet är rent informativt, 
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enklare baskunskaper eller där deltagarna inte behöver ställa frågor fungerar e-utbildning 
relativt bra som undervisningsmetod. Den e-utbildning som respondenterna fokuserade på 
under intervjun anser jag stämmer väl in på en utbildning med generellt innehåll. Några av 
respondenterna som provat e-utbildning i andra situationer med ett mer specifikt innehåll 
menar att e-utbildning inte alltid är en lämplig undervisningsmetod. Det är själva upplägget av 
undervisningen och examinationens form som är avgörande för vad som lärs in och framför 
allt hur varaktig denna kunskap blir. Hedin och Svensson (1997) sammanfattar ett flertal 
studier som visar ett starkt samband mellan lärande och undervisningsupplägget. Ett och 
samma innehåll kan ge helt olika resultat i slutänden beroende på hur undervisningen utförs. 
Även Hård af Segerstad m.fl, (1996) menar att det är lätt att sätta ett likhetstecken mellan 
undervisning och lärande. Många lärare och utbildare tror att bara de undervisar tillräcklig bra 
kommer den lärande att lära sig det som de vill förmedla. Det som bör fokuseras på är istället 
frågan om vad lärande är för något, vilket kan leda till nya sätt att organisera och genomföra 
undervisningen. Genom att vända på tanken om att undervisningsmetoden är den enda vägen 
till kunskap, och istället fokusera på den lärandes situation, verklighet, bakgrund och 
erfarenheter, öppnas möjligheter för att den lärande får de allra bästa förutsättningarna för ett 
varaktigt lärande.  
 Som jag redan nämnt ovan visar undersökningens resultat att e-utbildning kan vara en 
bra metod för kompetensutveckling, men detta beror på vilket innehåll som ska behandlas. 
Respondenterna menar att om det innebär en form av envägskommunikation där 
respondenterna t.ex. ska lära sig konkret fakta, ta till sig information, instruktioner eller 
besvara enklare frågor ansåg majoriteten att e-utbildning fungerar bra. Handlar innehållet om 
t.ex. teknik i att hålla utvecklingssamtal, rådgivning till kunder eller mer om personliga 
känslor, känns metoden ofta alltför opersonligt och mekaniskt. Jag blev något förvånad 
eftersom Driscoll refererad i Larsson och Nilsson (2002) menar att e-utbildning kan fungera 
bra när deltagarna behöver träna på sätt att arbeta på och beslutsfattande. Hon menar vidare 
att e-utbildning passar sämre i situationen då deltagarna ska träna på färdigheter som att 
praktiskt utföra en uppgift och teknik i hur man använder ett verktyg. Jag tolkar mitt resultat 
som att respondenterna har en motsatt uppfattning. Jag har dock inte funnit andra studier som 
bekräftar eller dementerar detta.  
 
 
6. Diskussion 
 

Nedan följer metoddiskussion, resultatdiskussion, slutsatser och vidare forskning. 
 
6.1 Metoddiskussion 
 

Syftet med undersökningen var att bidra med kunskap kring vilka för respektive nackdelarna 
det finns med e-utbildning. Utifrån syftet valde jag att genomföra en kvalitativ undersökning, 
med semistrukturerade intervjuer. Det har lett till att jag fått en djupare förståelse för det 
aktuella problemområdet. Hade jag däremot valt att genomföra en kvantitativ undersökning 
med exempelvis enkäter hade jag nått ett större antal kursdeltagare samt kunna generalisera 
svaren. Detta hade dock inte varit lämpligt med tanke på syfte och forskningsfråga.  
 

6.1.1 Urvalsprocessen 

Jag upplevde vissa svårigheter i urvalsprocessen. Den ursprungliga planen var att få en lista 
på ett större antal medarbetare och att jag själv skulle kontakta och välja ut respondenter. 
Processen drog ut på tiden och till slut fick jag helt enkelt en lista med namn, telefonnummer 
och e-postadresser på sex personer som jag kunde kontakta. (Respondenten som jag 
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genomförde provintervjun var min sk gatekeeper och väg in i koncernen). Därmed kan jag 
inte med säkerhet veta hur pass frivillig deltagandet var. Jag fick en känsla av att vissa av 
respondenterna mer eller mindre kände sig pressade att ställa upp. Detta kan ha fått 
konsekvenser ur ett etiskt perspektiv genom att kravet på samtycke och kraven på 
konfidentialitet inte uppfylldes helt. ”Urvalsförfarandet” ledde även till att jag inte alls kunde 
välja ut vissa kategorier eller personer som arbetade med specifika uppgifter eller på en viss 
avdelning. Nästan hälften av respondenterna innehar ledande befattningar inom koncernen. 
Det är oftast en chef eller ledare som ska entusiasmera och vägleda sina medarbetare när det 
gäller kompetensutveckling inom företag och organisationer. Detta kan ha medfört en viss 
snedvridning av resultatet, i en positiv bemärkelse. Det kan vara så om det funnits möjligheter 
att göra ett annat urval, t.ex. personer inom försäljning, kundtjänst eller rådgivning, skulle 
resultatet eventuellt ha sett annorlunda ut.  
 

6.1.2 Datainsamlingsmetoden 

Jag intervjuade sju personer (inklusive provintervjun); fyra män och tre kvinnor. Även om 
koncernen består av närmare 22 000 medarbetare är kontoret där jag utförde mina intervjuer 
relativt litet. Därför vill jag inte avslöja för mycket om respondenterna. Tre av dem arbetar på 
IT-avdelningen och fyra arbetar med olika uppgifter inom koncernen. Åldersspannet varierade 
mellan 31-58 år och antal år inom koncernen varierar mellan 6-41 år. När jag skulle bearbeta 
materialet insåg jag att en av respondenternas arbetsuppgifter skilde sig markant från de andra 
vilket skulle medföra en svårighet i jämförelsen med det andra materialet. Jag diskuterade 
detta med min handledare och tillsammans beslöt vi att jag skulle utesluta den respondent. Jag 
fick tillstånd att använda svaren från provintervjun istället och kunde därmed göra svaren mer 
jämförbara.  
 Inledningsvis genomfördes en provintervju med en person som arbetar inom samma 
koncern. Syftet med provintervju var att kontrollera att frågorna var relevanta och lätta att 
förstå. Provintervjun ledde till att jag förändrade ett par frågor som respondenten upplevde 
oväsentlig eller helt enkelt inte förstod. Enligt Kvale (1997) kan forskaren öva på att bli en 
god intervjuare genom att genomföra flera provintervjuer. Eftersom jag upplevde en del 
svårigheter vid urvalsprocessen hade jag inga möjligheter att göra detta. I efterhand anser jag 
att det vore fullt möjligt att genomföra provintervjuer på utomstående personer genom att låta 
dem spela olika roller. En intervjuare lär sig bäst genom att praktiskt öva på att genomföra 
intervjuer och kan därigenom få ett bättre självförtroende. Detta hade varit möjligt men med 
det tidsperspektiv jag hade anser jag att det hade blivit svårt att finna tiden. Kvale (1997) 
menar även att intervjuaren, genom att skriva ut provintervjuerna, kan lär sig vikten av att 
ställa tydliga frågor, tala tydligt, inställningarna på bandspelaren. När jag skrev ut 
provintervjun upptäckte jag att vi satt för långt från bandspelaren, så detta tänkte jag mer på 
vid de andra intervjuerna.  
 Valet att utföra semistrukturerade intervjuer visade sig fungera bra anser jag. Hade jag 
valt att genomföra ostrukturerade intervjuer tror jag att detta skulle ha inneburit alltför stora 
svårigheter i analys och tolkning, eftersom jag ville göra vissa jämförelser av materialet.  
Däremot hade det varit möjligt för respondenterna att fritt besvara frågorna utifrån sin egen 
referensram och jag hade eventuellt fått en ännu djupare förståelse av subjektets perspektiv. 
Helt strukturerade intervjuer var inte heller ett alternativ då jag inte ville att respondenterna 
skulle känna sig alltför styrda av redan på förhand bundna svar och därmed gått miste om 
personliga synpunkter och upplevelser. 
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6.1.3 Trovärdighet 

Jag anser att jag genom hela undersökningen försökt säkerställa tillförlitligheten (Lincoln och 
Guba enligt Bryman, 2002) genom att genomföra den efter de regler som finns. När det t.ex. 
uppstod frågetecken vid transkriberingen kontaktade jag respondenterna igen. Det innebar att 
jag kunde bekräfta att jag verkligen uppfattat allt rätt samt rätta till eventuella missförstånd. 
Författaren tar dock upp en del nackdelar med att använda sig av denna metod. Det kan bl.a. 
medföra att respondenterna känner sig missuppfattade och kanske till och med vill ta bort 
vissa delar av texten. Vidare kan ”vanliga” människor ha svårt att förstå det vetenskapliga 
språket som forskaren använder. Jag upplevde dock inte några svårigheter som går att koppla 
till detta. Genom att så noggrant och detaljerat som möjligt beskriva forskningsprocessen och 
sammanhanget, sk ”thick description”, har jag försökt säkerställa överförbarheten. Jag 
överlåter dock till andra personer att avgöra om resultatet är överförbart eller inte till en annan 
miljö. Pålitligheten har jag försökt säkerställa genom en fullständig och tillgänglig 
beskrivning av forskningsprocessens alla faser, allt från forskningsfråga, intervjuutskrifter och 
analysen av data. Till sist vill jag även nämna objektiviteten i undersökningen. När en 
forskare bedriver samhällelig forskning är det näst intill omöjligt att nå en fullständig 
objektivitet, och jag gör inga som helst anspråk på att vara den första helt objektiva forskaren. 
Det är svårt, ja näst intill omöjligt att helt frigöra sig från ens förförståelse och fördomar, och 
varje forskningssituation präglas självklart av detta. Därför kan jag endast försöka styrka och 
säkerställa att jag handlat i god tro under processens gång.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
 

Av resultatet och analysen har det framkommit att åsikterna om vilka för- respektive 
nackdelar som finns med e-utbildning går isär bland respondenterna. Resultatet visar att den 
största fördelen med metoden är självstyrning. Metoden möjliggör för kursdeltagaren att själv 
kontrollera, styra och påverka sin egen läroprocess. Däremot kan jag konstatera att den största 
nackdelen är avsaknaden av det personliga mötet. Resultaten kan vara av betydelse för företag 
och organisationer som planerar att genomföra utbildningar med hjälp av Internet. Vuxna 
ställer höga krav på undervisningen och bör därför mötas på deras villkor. Wenerstam och 
Lendahl Rosendahl (2005) menar att det finns några centrala utgångspunkter som bör beaktas 
ur ett pedagogiskt perspektiv när det gäller vuxnas lärande. Framför allt bör undervisningen 
utgå från kursdeltagarnas tidigare kunskaper, erfarenheter och värderingar. Det är även viktigt 
att få möjlighet till att utbyta erfarenheter, diskutera åsikter samt lösa problem tillsammans 
med andra deltagare. Ges deltagarna även möjlighet till att själva kunna påverka innehållet 
och upplägget av undervisningen bidrar även detta till positiva upplevelser. Ansvaret läggs 
över på kursdeltagarna själva vilket kan bidra till ett mer varaktigt lärande och en ökad 
kunskap. Resultatet visar även att det optimala vore en kombination av e-utbildning och 
traditionell utbildning. E-utbildningen bidrar till att kursdeltagaren får styra, kontrollera och 
påverka läroprocessen samtidigt som den traditionella undervisningen tillgodoser behovet av 
kommunikation.  
 En förvånande men intressant aspekt som framkom under mina intervjuer var 
respondenternas inställning till e-utbildning. Flera av respondenterna uttryckte sig skeptiska 
och negativa till utbildningsmetoden i början av samtalet. Inställningen förändrades dock hos 
flera av respondenterna till att bli mer positiv. En av frågorna var vilken utbildningsmetod de 
skulle välja om de fick den möjligheten, e-utbildning, traditionell eller en kombination av de 
båda. Till min förvåning var det bara en som skulle välja den traditionella metoden framför de 
två andra metoderna. Den personen var dessutom den yngsta av respondenterna. Det framkom 
under intervjuns gång att majoriteten tycker att en kombination av traditionell utbildning och 
e-utbildning skulle vara ett bra alternativ. Vad beror detta på? Kan respondenterna ha varit 
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negativ inställda till själva undersökningen eller hade de inte hunnit reflektera över vad e-
utbildning verkligen är och innebär för dem? Intervjun kanske tvingade dem att verkligen 
fundera på hur e-utbildning fungerar och hur det har påverkat dem. Utbildning som 
respondenterna fokuserade på under intervjuerna var tänkt att genomföras som en 
kombination. Först skulle kursdeltagarna genomföra ett antal kapitel via e-utbildning, sen 
skulle de samlas på ett seminarium där de skulle delta i en tävling bl.a. Medarbetare från olika 
kontor skulle ingå i olika grupper som sedan skulle tävla mot varandra. Av någon anledning 
hade flera respondenter inte uppfattat seminariet som att den ingick i utbildningen, och såg 
inte möjligheten till att kunna diskutera och utbyta erfarenheter vid detta tillfälle. Kan det ha 
varit så att informationen om utbildningen och upplägget var otydligt? Var deltagarna inte 
intresserade eller mottagliga för informationen?  
 Jag anser att det vore en bra idé att ifrågasätta e-utbildningen som metod för 
kompetensutveckling efter att ha tagit del av resultatet i undersökningen. Både Ellström 
(2004) och Söderström (1990) menar att kompetensutveckling bidrar till att öka en individs 
kompetens. Kompetens kan här ses som att kunna utföra vissa arbetsuppgifter men även att ha 
förmågan att utvecklas och fungera på ett socialt plan. Hård af Segerstad et al (1996) menar 
att begreppet kompetens innefattar mer än bara arbetsuppgifter. Kompetens har med den 
enskilde individen att göra och kan vara motivation, engagemang, självförtroende, 
självuppfattning samt sociala faktorer, t.ex. samarbets- och kommunikationsförmåga. 
Resultatet visar att e-utbildning är en relativt asocial utbildningsmetod där respondenterna 
tydligt uttrycker sitt missnöje med att sitt ensam vid en dator. Den största nackdelen som 
resultatet visar är just att deltagarna inte får möjlighet att träffa andra kursdeltagare. Jag menar 
att e-utbildning som metod för kompetensutveckling kanske inte är lämplig i alla 
utbildningssituationer. Om begreppet kompetens även innefattar en människans emotionella 
och sociala förmågor så kan det vara så att deltagarna kanske hindras från att utveckla dessa 
förmågor. Det är inte bara konkreta fakta som lärs in vid utbildningstillfällen utan även 
deltagarnas sociala kompetens utvecklas när de får möjlighet att interagera med andra 
kursdeltagare. I och med införandet av e-utbildning minskar denna möjlighet eftersom 
kursdeltagaren ofta genomför utbildningen självständigt vid sin dator 
 Ytterligare en intressent aspekt att ta upp är kursdeltagarnas olika förutsättningar att 
genomföra utbildningen. När det gäller att genomföra en utbildning på sin arbetsplats fanns 
det enighet hos respondenterna. Ingen av dem hade upplevt några problem eller svårigheter 
med detta. En av förutsättningarna inför denna e-utbildning var att respondenterna skulle 
avsätta tid för att kunna genomföra utbildningen. Det är en av grundtankarna med e-
utbildning, oavsett var du befinner dig och oavsett vilket tid på dygnet ska du kunna ta del av 
materialet. En respondent antydde att det eventuellt förekom avdelningar eller enskilda 
individer som inte upplevde samma möjligheter att när som helst ta del av materialet. Han 
syftade på t.ex. kundtjänstmedarbetarna. Detta är bara spekulationer och jag vill inte påstå att 
så är fallet inom den här koncernen. Det är dock intressent att diskutera anser jag, eftersom, 
som jag även nämnt tidigare, en av grundtankarna med e-utbildning är att vara en flexibel och 
tidseffektivt utbildning. Är det då en metod som alla kan ta del av? Finns samma möjligheter 
och förutsättningar för alla? Jämför t.ex. personer som arbetar i en reception, växel eller 
kundtjänst som ofta är relativt bundna till sina arbetsplatser, med en chef som förmodligen 
kan lägga upp sina dagar själv och inte är så beroende att finnas på samma plats hela tiden.   
 Inledningsvis tog jag bl.a. upp den snabba utveckling inom arbetslivet som sker idag 
och att detta till stor del beror på förändringar inom teknik och arbetsorganisationer. En ökad 
decentralisering och en spridning av beslutsfattande är kännetecken på dagens verksamheter. 
Kraven på medarbetarna blir större när det gäller t.ex. flexibilitet, och att ha kunskaper inom 
många områden. Det kan i sin tur leda till ökad kraven på utbildning, inte bara i skolan, utan 
även på medarbetarnas möjligheter att upprätthålla och utveckla sin kompetens i det dagliga 
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arbetslivet (Ellström, 1996). E-utbildning kan därför ses som en av möjligheterna för 
människor i dagens samhälle att möta dessa krav. Jag tror även att e-utbildning skulle kunna 
bidra till ett ”ett livslångt lärande” samt eventuellt kunna jämna ut klyftorna mellan de som 
kanske inte får ta del av kompetensutveckling lika mycket som högavlönade. Många menar 
att e-utbildning spar upp till 30 % av kostnader (Svensson & Åberg, 2001) jämfört med 
traditionellt genomförda utbildningar och detta kan bidra till att fler får ta del av 
kompetenshöjande utbildningar i arbetslivet.  
 
6.3 Slutsatser 
 

• Det finns flera fördelar med att använda e-utbildning som metod för att kompetens 
utveckla medarbetare. Den största fördelen är att kursdeltagarna ges möjlighet till att 
själva kunna styra, kontrollera och påverka den egna läroprocessen. Detta kan främja 
ett mer utvecklingsinriktat lärande.  

 
• Enligt det sociokulturella perspektivet är lärandet beroende av att människor kan 

interagera med omvärlden och att det finns möjligheter att kommunicera med andra. 
Denna aspekt finns det även empiriskt stöd för i studien, då samtliga respondenter 
upplever avsaknaden av det personliga mötet som en av de största nackdelarna med e-
utbildning. E-utbildning kan i vissa situationer ses som ett hinder för att ett lärande 
blir möjligt. 

 
• Studien visar att användarna av e-utbildning upplever undervisningsformen och 

innehållet som viktiga faktorer. När innehållet är av mer generellt innehåll fungerar e-
utbildning bra, men när innehållet är mer specifikt fungerar det mindre bra. Ett och 
samma innehåll kan ge helt olika resultat i slutänden beroende på hur undervisningen 
utförs.  
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6.4 Förslag till nya forskningsfrågor 
 
Som nämns tidigare i uppsatsen bestod urvalet av en blandning av personer från varierade 
bakgrund, erfarenheter och arbetsuppgifter. Det skulle dock vara intressent att undersöka 
exempelvis en grupp som arbetar in kundservice inom koncernen. Som framgår av resultatet 
upplevde de flesta av respondenterna att det fungerade bra att genomföra e-utbildningen på 
arbetsplatsen. Jag tror dock att det är helt andra förutsättningar för en person som har en 
chefsposition jämfört med en person som sitter t.ex. i en reception, växel eller kundtjänst.  
 
Det kan även vara av intresse att fokusera på andra branscher och grupper med människor. 
Industrin är ett stort område som sysselsätter mängder med människor i Sverige. Hur skulle 
en cnc-operatör svara på mina frågor?  
 
Det finns tydliga signaler på att de som får ta del av kompetensutveckling i Sverige många 
gånger är personer som redan är högutbildade. Därför kan det även vara intressent att 
undersöka om e-utbildning kan bidra till att jämna ut denna skillnad (Statistiska 
Centralbyrån).  
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