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Förord 
 
 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Lars Ivarsson. Du har bidragit med 
att utmana oss och våra tankar och vi är tacksamma för den tid du tagit dig till att läsa och 
kommentera vår studie. Vi vill även tacka vår kontaktperson på kommunen för ett gott 
samarbete och för hens förtroende till oss och till vår studie.  
 
Vidare vill vi tacka våra respondenter för att de ställde upp. Tack för er tid, uppriktighet och 
intressanta reflektioner ni gav oss. Det är er förtjänst att denna studie kunde genomföras. 
 
Vi vill till sist också tacka oss själva och varandra för ett riktigt bra teamwork. Vi har gett 
varandra uppmuntran och stöd men framförallt har vi haft väldigt roligt tillsammans under 
vårt arbete.  
 
Vi anser att uppsatsen har författats av oss båda då större delen av texten har skrivits 
tillsammans. Vid ett fåtal tillfällen har arbetet delats upp men vi har då redigerat och 
korrekturläst varandras texter. Vi har bidragit lika mycket till alla delar och kan därför inte 
skilja på vem som skrivit vad.  

 

Sara Andersson & Lovisa Stenbäcken 
Karlstad 2017 
 
  



 

Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur de nyanställda cheferna i Karlstad kommun ser på 
nätbaserad utbildning och hur deras motivation har varit kopplat till den nätbaserade 
utbildningen de genomgått. Som det ser ut i samhället idag så används nätbaserad utbildning 
mer än tidigare och utvecklingen ser ut att fortsätta gå åt det hållet. Det utökade användandet 
av nätbaserad utbildning beror delvis på att det finns en teknik som tillåter en annan 
utbildningsform än den traditionella men också för att det har skett förändringar i hur 
människor lever och arbetar. Människor är i ett större behov av flexibilitet och det kan 
nätbaserad utbildning erbjuda. Teorier kring lärande, nätbaserad utbildning och motivation 
har studerats för att skapa en teoretisk utgångspunkt för studien. Studien är genomförd med en 
kvalitativ metod och intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. Till intervjuerna så har 
det utformats en intervjuguide för att kunna få ta del av respondenternas tankar och därmed 
möjlighet att besvara våra frågeställningar som presenteras i det inledande kapitlet. I studien 
så framkommer det att respondenterna generellt sett är positiva till nätbaserad utbildning. 
Några positiva fördelar de redogör för är; tid för reflektion, effektivitet och att det möjliggör 
kontinuerligt lärande. Trots fördelarna så har de inte varit lika motiverade till nätbaserad 
utbildning som de har varit när utbildningen har bestått av fysiska träffar. Det beror bland 
annat på anledningar som tidsbrist, ovana eller att den nätbaserade delen av utbildningen 
anses ligga utanför utbildningen. Respondenterna menar också att den gemenskap som de får 
genom att träffas fysiskt motiverar dem och underlättar lärandet. För att respondenterna ska 
känna sig mer motiverade till nätbaserad utbildning så vill de ha tydligare krav, förväntningar 
och förutsättningar. Vi tror att respondenternas svar kunde ha sett annorlunda ut om den 
nätbaserade delen var tydligare integrerat i utbildningen från början och att det hade gjort att 
de hade känt sig mer motiverade till nätbaserad utbildning. Vi tror att det finns goda 
möjligheter till att utveckla den nätbaserade utbildningen i Karlstad kommun och att 
respondenterna också är positiva till det. 
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1 Inledning 
 
Vår studie har genomförts i samarbete med Karlstad kommun. Vi fick ursprungsidén till 
studien efter att ha fått kontakt med en person på kommunen som berättade att de ville satsa 
på att göra deras utbildning för nyanställda chefer mer nätbaserad. Utifrån det framförde vi 
vår idé om hur vi ville att studien skulle vara utformad och de tackade ja till ett samarbete. 
Utbildningen som cheferna genomgår varar under ett år och den består av två fysiska träffar i 
månaden. Under den fysiska träffen är det ett ämne som behandlas och det är till de tre 
senaste ämnena som cheferna har fått tagit del av ett fåtal filmer som ett komplement till de 
fysiska träffarna. Filmerna utgör den nätbaserade delen av utbildningen och det är den delen 
vi har som syfte att undersöka. En tydligare redogörelse för utbildningens innehåll och 
struktur kommer att beskrivas under analyskapitlet 
 
Vi anser att nätbaserad utbildning är ett aktuellt ämne i dagens samhälle i och med teknikens 
ständiga utveckling men också på grund av de samhällsförändringar som sker. Förändringar 
som bland annat internationalisering som medför en ökad konkurrens och ett större krav på 
kvalitet och leveranssäkerhet av kunder (Svensson & Åberg, 2001). Haglund och Ögård 
(1995) menar att de förändringar som sker innebär att kompetensutveckling och vidare-
utbildning måste ske på ett snabbare men också på ett enklare sätt. Vi tror att nätbaserad 
utbildning kan vara med och bidra till en sådan utveckling. Enligt Martínez-Caro et. al (2015) 
så ökar användandet av nätbaserad utbildning vid universiteten och vi tror att samma 
utveckling också sker på arbetsmarknaden. Vi tror att det blir vanligare att arbetsgivare utför 
nätbaserade utbildningar bland annat för att det är mer kostnadseffektivt men också för att 
utbildningen kan pågå under en längre tid. Det är två fördelar med nätbaserad utbildning som 
Ruiz et. al (2006) och Phelan (2015) redogör för.  
 
Martínez-Caro et. al (2015) menar att det finns olika anledningar till varför nätbaserad 
utbildning växer och blir mer användbar i utbildningssammanhang. Det beror delvis på att 
tekniken är så pass utvecklad och tillgänglig att det är lättare att använda sig av innovativa 
utbildningsformat som nätbaserad utbildning. Det beror också på förändringar i hur 
människor lever och arbetar vilket gör att människor är i ett större behov av flexibilitet, och 
det är något som nätbaserad utbildning erbjuder. Det finns många olika sätt att använda sig av 
nätbaserad utbildning, bland annat som ett komplement till fysisk utbildning som det är i vår 
studie, eller att nätbaserat är det enda formatet som används under en utbildning. Oavsett på 
vilket sätt den används så finns det möjlighet till flexibilitet.  
 
Vi anser att vår studie ligger rätt i tiden då nätbaserad utbildning är i en utvecklingsfas och vi 
kan i och med vår studie vara med och bidra med information till forskningsområdet. Det 
finns tidigare forskning inom ämnet men den är många gånger kopplad till nätbaserad 
utbildning i skolvärlden. Vi anser att den forskning som finns kring nätbaserad utbildning i 
arbetslivet, och framförallt i kombination med motivation, är bristfällig och därför intressant 
att undersöka. Studiens resultat är kopplat till Karlstad kommuns utbildning men vi menar att 
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andra kommuner och organisationer som vill gå mot mer nätbaserad utbildning för sina 
anställda också kommer kunna ta del av studien. Därmed känner vi att den kommer att bidra 
till forskningsområdet.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka inställningen till nätbaserad utbildning hos deltagarna i 
Karlstad kommuns utbildning för nyanställda chefer. Vi vill undersöka vad de ansett om de 
nätbaserade delarna och hur deras motivation har varit under dem. Syftet är också att se hur 
respondenterna ser på en utveckling av nätbaserad utbildning och vilka faktorer de tror krävs 
för att hålla dem motiverade vid en sådan utveckling. För att kunna uppfylla vårt syfte har vi 
utformat fyra frågeställningar: 
 

x Vad tycker respondenterna om den nätbaserade utbildningen?  
x Hur är respondenternas motivation kopplat till den nätbaserade utbildningen? 
x Hur ser respondenterna på sitt lärande kopplat till den nätbaserade utbildningen?  
x Hur ställer sig respondenterna till att utbildningen går mot mer nätbaserat? 

 

1.2 Avgränsningar  
Studien avser att undersöka hur de nyanställda cheferna som genomgått en utbildning i 
Karlstad kommun ser på den del som har varit nätbaserad. Studien kommer inte redogöra för 
inställning eller motivation kopplat till de fysiska träffar de har haft eller till deras generella 
inställning till utbildningen. Avgränsningen är gjort till att endast undersöka den nätbaserade 
utbildningen.   
 

1.3 Disposition  
Studien består av fem stycken kapitel. Det första kapitlet ger en inledning till ämnet men 
också en kort bakgrundsbeskrivning av tidigare forskning. I samma kapitel formuleras också 
studiens syfte och vilka frågeställningar som ska besvaras. Det andra kapitlet innehåller den 
teoretiska referensramen som ligger till grund för studien och vad som ska undersökas. Den är 
indelad i tre huvudområden; inlärning, nätbaserad utbildning och motivation. Det tredje 
kapitlet redogör för vilken metod som har använts under studien, vilket urval som har gjorts, 
hur vi har gått tillväga vid datainsamlingen och hur vi har behandlat datan. Kapitel fyra 
innehåller en analys av vårt empiriska material kopplat till vår teoretiska referensram. I det 
sista kapitlet presenteras studiens resultat och en slutdiskussion.  
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2 Inledning till den teoretiska referensramen 
Vi menar att en förståelse för inlärning är nödvändig för att kunna bygga upp en nätbaserad 
utbildning. Det är också av största vikt att det finns kunskaper om utbildningen och de 
faktorer som är väsentliga när den ska vara nätbaserad. De krav som behöver ställas på både 
deltagare och utbildningsledare när utbildningen sker via nätet är även de viktiga att ha en 
kunskap om. Kunskaper om hur deltagare motiveras är också avgörande för en lyckad 
nätbaserad utbildning. Finns det en bred kunskap kring nätbaserad utbildning, inlärning och 
motivation så menar vi att chansen är större att utbildningen får ett bra resultat. Vi har med 
det sagt valt att fokusera vår teoretiska referensram på tre huvudpunkter; inlärning, nätbaserad 
utbildning och motivation.  
 

2.1 Inledning till inlärning 
Lärande och bearbetning av information är något vi menar att människor får med sig redan 
från början i livet. Som barn handlar lärandet till exempel om att lära sig gå, prata och äta 
själv. Grundskolan ska därefter förse människor med en obligatorisk kunskap som de 
förväntas kunna i livet. Efter åren i skolan tar inte lärandet slut utan det fortsätter även i 
arbetslivet. Lärande är därmed något som sker kontinuerligt genom livet, oavsett om det 
handlar om att lära sig läsa eller att lära sig ett nytt datasystem på en arbetsplats. Med tanke 
på att lärande är något kontinuerligt så är det också centralt i vår studie om nätbaserad 
utbildning.  
 

2.2 Lärandeteorier1 
Säljö (2014) hävdar att det finns många olika teorier kring lärandeprocessen hos en människa. 
Att definiera begreppet lärande är svårt då det finns många olika sätt att se på det. Innebörden 
av begreppet blir annorlunda beroende på om det är en pedagog, en psykolog eller någon 
annan aktör i samhället som ska definiera begreppet. Olika teorier väljer också att definiera 
lärande på olika sätt vilket gör det problematiskt att utforma en definition som gäller för 
begreppet i alla sammanhang. Enligt Säljö finns det inte heller en slutgiltig teknik om 
undervisningsmetoder eller vilken teknologi som ska användas vid lärande, det är något som 
är i ständig utveckling och som skiljer sig från individ till individ. Det finns dock forskare 
som genom tiden har tagit fram några teorier som är välkända idag och som ligger till grund 
för hur vi ser på lärande. 
 
Vi redogör för två lärandeteorier som beskriver betydelsen av att lära sig i sociala 
sammanhang men som också fokuserar på att en människa behöver vara aktiv i sitt lärande för 
att utvecklas. Vi kommer även att redogöra för vikten av eget ansvar och kommunikation vid 
inlärning i en nätbaserad utbildning. Det är faktorer som återspeglas i både i sociokulturellt 
perspektiv och konstruktivism.  
 
 
                                                        
1 I avsnittet om lärandeteorier har andrahandskällor använts på grund av svårigheter att hitta 
förstahandskällorna 
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2.2.1 Sociokulturellt perspektiv 
En av lärandeteorierna är sociokulturellt perspektiv. Jensen (2016) beskriver att influenserna 
kring teorin kommer från Lev Vygotsky som ansåg att kontext, interaktion och 
kommunikation är de viktigaste komponenterna för lärande. Vygotsky ansåg att människan 
föds till en social varelse som lär sig genom andra och genom att härma andra i sin 
omgivning. Det finns en stark påverkan från omvärlden och omgivningen för hur människan 
ska tolka och hantera världen. Säljö (2014) diskuterar kring sociokulturellt perspektiv och 
menar att det handlar om hur människor tar till sig andra människor och hur de formas av 
varandra i sociala och kulturella sammanhang. Människor formas av sin omgivning och det är 
samspelet mellan individer och kollektiv som är det intressanta och som teorin lägger fokus 
på. Säljö menar att människor är biologiska varelser som naturen har försett med fysiska och 
mentala resurser som ger människor färdigheter att handla och bete sig på olika sätt. Även om 
resurserna ger människor färdigheter så finns det fortfarande begränsningar som gör det svårt 
för människor att till exempel göra två saker samtidigt eller att hålla information i minnet. 
Över tiden så har det inte skett några stora förändringar när det kommer till människors 
fysiska och mentala resurser men det har istället skett förändringar med människors 
intellektuella färdigheter och kunskaper. Förändringen har skett i de redskap och verktyg som 
människor använder för att hantera omvärlden och det har bidragit till att människor kan se 
förbi sina begränsningar och nå ny kunskap. Genom interaktion och kommunikation har 
människor byggt upp system för att lättare kunna samarbeta med varandra, till exempel 
genom skolor, fabriker och kontors-landskap.  
 
Inom sociokulturellt perspektiv är just kommunikation och interaktion väsentliga grundstenar 
(Säljö, 2014). Säljö säger att genom kommunikation och språk så kan människor dela med sig 
av erfarenheter och kunskaper vilket medför att lärande inte enbart är styrt efter den egna 
individens personliga upplevelser, erfarenheter och kunskaper till omvärlden. Människor kan 
diskutera och utbyta information med varandra och också analysera handlingar som gör att 
människor får nya idéer och förutsättningar för nya aktiviteter. Det betyder att lärande kan äga 
rum i alla sociala sammanhang om individen vill det. Kunskap och information finns att ta till 
sig om individen väljer att göra det och lärande är något kontinuerligt. Lärande är också något 
naturligt och nödvändigt för människor.   
 

2.2.2 Konstruktivism 
Enligt Jensen (2016) är en annan teori om lärande konstruktivism, och det sägs att upphovs-
mannen till teorin är Jean Piaget. Kännetecknande för lärande inom konstruktivismen är att 
människan är aktiv i sitt lärande och i sin förståelse för omvärlden. Människan utgår från vad 
hen redan vet om ett specifikt ämne och konstruerar utifrån det ny kunskap som är relevant 
och realistisk. Människan är själv delaktig och aktiv i lärandet och är inte en passiv mottagare 
av information (Boström, 2006 & Säljö, 2014). Jensen (2016) beskriver Piagets teori som att 
alla människor bär på kognitiva scheman som gör att människor har olika uppfattningar och 
ser omvärlden och fenomen på olika sätt. Ett schema hos en vuxen är mer detaljerat och 
innehåller mer kunskaper än hos ett barn. Vuxna och barn resonerar, förstår och tolkar 
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omvärlden på olika sätt för att deras scheman ser annorlunda ut. Vuxna har mer erfarenheter 
och kunskaper som de har samlat på sig genom livets gång som påverkar deras scheman. 
 
Säljö (2014) beskriver att assimilation och ackommodation är två processer som påverkar 
människors lärande och de kognitiva schemana. Assimilation innebär att människan 
registrerar och tar in information om hur omvärlden är organiserad. Omvärlden ser ut som en 
människa förväntar sig och den uppfattning (kognitivt schema) som en människa hade om 
omvärlden blir bekräftad. Vid ackommodation blir det istället en överraskning och en 
förändring om hur människan ser på omvärlden. Den kunskap som människan hade sedan 
innan stämmer inte överens med det som observeras i verkligheten. Det innebär att det blir en 
obalans hos människan och det kognitiva schemat behöver förändras eller uppdateras för att 
det ska stämma överens med omvärlden och för att det ska återgå till en balans. Genom 
uppdateringen har den nya händelsen blivit en del av assimilationen. Människan assimilerar 
för ett stabilt inre och ackommoderar för att anpassa sig till det yttre (Jensen, 2016). 
 
Inom konstruktivismen är lärandet en process och tänkandet kommer inifrån (Boström, 2006 
& Säljö, 2014). Boström (2006) beskriver att konstruktivism bygger på kunskaper människan 
redan har och som sedan utvecklas genom aktivitet och deltagande. Kunskapen som en 
människa tar till sig ses snarare som ett sätt att göra verkligheten begriplig än en avbildning 
av verkligheten. När det kommer till samspelet mellan människan och läraren inom 
konstruktivismen så menar Hrastinski (2013) att människan är i centrum för lärandet och att 
läraren endast ska fungera som ett stöd för att underlätta lärandet.  
 
Ett exempel för att tydliggöra innebörden av konstruktivism kan vara förståelsen för ett 
kösystem. I Sverige vet de flesta människor att en kö består av ett led och att den person som 
vill ansluta sig till kön ställer sig sist i ledet. Människor har kunskaper om hur kösystemet 
fungerar och därmed också ett schema över det. Upplever en människa att ett kösystem 
fungerar annorlunda någon annanstans så behöver individens schema förändras. Människan 
behöver lägga till ny information till schemat om att kösystem inte alltid behöver bestå av ett 
led utan det kan vara konstruerat på ett annat sätt.   
 

2.3 Inlärningsstilar  
Sociokulturellt perspektiv och konstruktivism är två stora grundteorier när det kommer till 
lärande. Det finns också olika typer av lärstilar som påverkar inlärningen hos en människa 
och då människor är olika betyder det också att vi lär oss på olika sätt (Dunn, 2011). Dunn 
delar upp lärstilarna i fyra olika grupper: auditiva, visuella, taktila och kinestetiska lärstilar. 
Vidare menar hon att en av inlärningsstilarna är dominant hos varje människa och lämpar sig 
bättre vid inlärning av ny information men att de andra inlärningsstilarna också kan fungera 
bra. Varje människa har styrkor och behov som är typiska för den individen och därför bör 
också metoder som används vid lärande vara anpassade till varje individ. En del vill läsa, en 
del lyssna och en del vill prova sig fram. Det finns också skillnader i om lärandet lämpar sig 
bäst på morgonen eller på eftermiddagen, vilken typ av belysning och ljudnivå det ska vara i 
bakgrunden och om lärandet ska ske på egen hand eller i samspel med andra. Det är faktorer 
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som också kan påverka lärandet utöver vilken lärstil som lämpar sig bäst. Boström (2006) för 
en beskrivning av de fyra lärstilarna som följer nedan.  
 

2.3.1 Auditiva inlärandet  
I den auditiva lärstilen menar Boström (2006) att deltagare i en utbildning bäst tar till sig ny 
information och lär sig genom att lyssna. Det kan vara att lyssna på en lärare på föreläsningar, 
lyssna på en inspelning eller vara delaktig i diskussioner med andra. Den här inlärningsstilen 
har passat bra till den traditionella skolundervisningen när undervisningen har ägt rum i 
klassrum där en lärare har förmedlat information. Informationsförmedlingen kallas också för 
förmedlingspedagogik och lämpar sig bäst under auditivt lärande. Inom förmedlings-
pedagogiken så hjälper läraren till att strukturera och organisera kunskap. Läraren tar fram en 
sammanfattning och gör en presentation av vad som är det viktigaste inom ämnet och vad 
som förväntas att deltagaren ska lära sig. Förmedlas samma information samtidigt till flera 
deltagare så kan det finnas utrymme för reflektioner och diskussioner som kan verka positivt 
för lärandet. Risken med förmedlingspedagogiken kan vara att det blir en reproduktion av 
kunskap istället för en utveckling av kreativiteten.   
 

2.3.2 Visuella inlärandet 
Inom den visuella lärstilen lär sig deltagaren bäst genom att se det som hen ska lära sig 
(Boström, 2006). Boström menar att deltagaren lär sig genom att läsa texter, läsa av bilder 
eller olika typer av diagram. Typiskt för deltagare inom den här lärstilen är att de tar 
anteckningar under föreläsningar som de sedan läser och repeterar. De lär sig också genom att 
bearbeta text och svara på riktade frågor. Deltagare med visuellt lärande kan ha det svårt för 
att lyssna samtidigt som de läser information, det ena momentet blir distraherande. Det 
visuella inlärandet är även det en inlärningsstil som har lämpat sig bra i den traditionella 
skolundervisningen (Dunn, 2001).   
 

2.3.3 Taktila inlärandet  
Boström (2006) beskriver att de deltagare som bäst lär sig genom lärstilen taktilt lärande tar 
hjälp av händernas och fingrarnas aktivitet för att förbättra inlärandet. Deltagarna har ofta 
svårt att hålla händerna i styr och tar på mycket saker för att öka lärandet. De lär sig också bra 
av att måla, rita eller klottra under tiden en lärare till exempel föreläser. Det är dock sällan 
som deltagaren sedan använder och läser igenom sina papper utan lärandet sker främst genom 
hjälpmedel som spel, pussel eller datorer. Ett begrepp som kan användas i den här lärstilen är 
“hands-on-learning”.  
 

2.3.4 Kinestetiska inlärandet  
Boström (2006) beskriver att inom det kinestetiska lärandet så används begreppet “learning-
by-doing”. Det står för att deltagaren lär sig bäst genom att vara aktiv med hela kroppen, att 
fysiskt få testa och förstå. Användandet av händerna är också viktigt inom den här lärstilen. 
Lärandet bör ske genom aktiviteter där deltagaren får egna upplevelser av händelser men 
också där det finns utrymme för fysisk aktivitet. Det kan till exempel vara charader, tips-
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promenader eller olika typer av spel. Den kinestetiska inlärningsstilen har en lång process 
men lärandet förstärks genom denna metod och deltagaren minns tydligt vad hen har lärt sig. 
Den traditionella skolundervisningen går ut på att lyssna, skriva och läsa vilket gör att den här 
inlärningsstilen inte lämpar sig så bra i skolan. Det tar både längre tid och mer utrymme. 
 

2.4 Livslångt lärande  
Oavsett hur lärande går till eller vilken lärstil som används så menar Ellström (1999) att 
lärande är en livslång process. Lärande avslutas inte vid en viss tid utan människor fortsätter 
lära sig livet ut. Landell (2016) menar att det livslånga lärandet behöver ske i arbetslivet i 
form av vidareutbildning och kompetensutveckling då det genererar positiva effekter både för 
den individuella människan, för företaget men också för samhället i stort. Det har visat sig att 
en människa som genomgår en utbildning på arbetsplatsen har större karriärmöjligheter och 
chans till en högre lön. För företaget så bidrar kompetent och utbildad personal till ökad 
produktivitet och en stärkt innovationsförmåga. För samhället så kan effekterna bli en 
minskad arbetslöshet eftersom matchningen mellan tillgång och efterfrågan gällande 
kompetens förbättras.    
 
Haglund och Ögård (1995) är andra forskare som förespråkar ett livslångt lärande och menar 
att kompetensutveckling behöver ske kontinuerligt. De hävdar att det finns en teknologisk 
utveckling som bidrar till förändringar i samhället. Det är förändringar som tvingar människor 
att utveckla och förnya sin kompetens för att inte hamna efter och förlora konkurrenskraft. 
Det betyder att kompetensutvecklingen måste ske kontinuerligt och snabbt men också att 
arbetstagare kan behöva vara beredda på att lära sig nya arbetsuppgifter och i vissa fall nya 
yrken. Förutom den teknologiska utvecklingen så sker det också andra förändringar i 
samhället som påverkar människor och deras kompetensutveckling. Svensson och Åberg 
(2001) menar att det till exempel kan vara internationalisering och ökad konkurrens, nya 
organisationsformer och självstyrande arbetsgrupper, och kundernas ökande krav på kvalitet 
och leveranssäkerhet. Haglund och Ögård (1995) hävdar att fortlöpande kompetensutveckling 
på arbetsplatser kan beskrivas som ett livslångt lärande och kan medföra en förbättring, en 
ständig utveckling och en effektivitet i arbetet. Haglund och Ögård beskriver begreppet “lära 
sig” som en process som genererar förändring. Lärandet är något som kräver engagemang och 
en egen vilja och därför bidrar det till en förändring hos människan. Ett grundläggande steg 
för att lärande ska ske kontinuerligt i ett företag och för att det ska kunna vara ett livslångt 
lärande är att organisationer förtydligar behovet av lärande och kompetensutveckling. De 
behöver även utveckla vad konsekvenserna kan bli om företaget och personalen står still i sin 
utveckling. En vision behöver skapas för att se vad utbildningen och lärandet ska leda till. Det 
behöver också formuleras konkreta mål, tillvägagångssätt och en tidsram för när utbildningen 
ska vara genomförd. Svensson och Åberg (2001) menar också att för att en utbildning ska 
vara till nytta för ett företag behöver det individuella lärandet och det organisatoriska lärandet 
förstärka varandra. Med det menas att det krävs mer än att en anställd genomför en utbildning 
för att en organisation ska förändras eller utvecklas. Bara för att en individ utvecklas genom 
sin nya kunskap utvecklas inte företaget. Det är därför av vikt att just konkreta mål, tillväga-
gångssätt och tidsram är noga utvecklat för att få ett bra resultat (Haglund & Ögård, 1995).  
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2.5 Inledning till nätbaserad utbildning 
Haglund och Ögård (1995) menar att i takt med de förändringar som sker i samhället och det 
ökade behovet av kompetensutveckling så krävs annat än de traditionella utbildnings-
metoderna. Det behövs nya och innovativa utbildningssätt då människor idag kräver mer 
flexibilitet än tidigare (Martínez-Caro et. al, 2015). Ett innovativt sätt för att öka flexibiliteten 
är att låta utbildningen vara nätbaserad. Nedan presenteras en detaljerad bild av ämnet och de 
faktorer som anses vara viktiga när en utbildning är nätbaserad.  
 

2.6 Bakgrund till nätbaserad utbildning  
Mattsson (2008) beskriver att den svenska utvecklingen av nätbaserad utbildning hittar sin 
grund i Hans Hermods distansutbildning som till en början var en vuxenutbildning. Idag 
kallas det för Hermods och har som syfte att utbilda och stödja människor till arbete2. Vidare 
berättar Mattsson (2008) att vid starten av Hermods så erbjöd de en vuxenutbildning som inte 
krävde några förkunskaper. Det var en form av massutbildning där flera kunde följa samma 
utbildningsprogram. Under Hermods framväxt, under det sena 1890-talet3, fanns det ett behov 
av utbildningar som kunde genomföras oberoende av tid och rum. Mattsson (2008) menar att 
det pågick en globalisering och en teknologisk utveckling som medförde att det blev högre 
krav från samhället gällande att människor skulle ha en högre kompetens och en bättre 
utbildning än tidigare. Det i sin tur genererade att fler personer sökte sig till universiteten och 
till vad vi idag kallar för nätbaserade utbildningar.  
 
Det kan vara svårt att skilja nätbaserad utbildning och traditionell klassrumsundervisning åt 
då de många gånger är sammankopplade. En stor skillnad är dock att det finns ett fysiskt 
avstånd mellan deltagaren och läraren under den nätbaserade utbildningen (Hrastisnki, 2012, 
Olgren, 2000). Den traditionella klassrumsundervisningen kännetecknas många gånger av ett 
auditivt eller ett visuellt lärande. Det handlar som vi tidigare nämnt om att en lärare berättar 
om viktig information som deltagaren lyssnar och tar till sig eller information som deltagaren 
ska läsa sig till. Enligt Hrastinski (2012) så var även nätbaserad utbildning till en början 
kopplat till det auditiva och det visuella lärandet, kunskapen sågs som ett objekt som ska föras 
över från läraren till deltagaren. Sedan 1990-talet har nätbaserad utbildning istället sett 
kunskap som något konstruktivt där deltagaren sätts i centrum. Det vill säga att deltagaren 
behöver vara aktiv och skapa sin egen kunskap, kunskapen är inte en reproduktion av den 
information läraren ger. På senare år har synen på nätbaserad utbildning förändrats ytterligare 
och inspireras nu mer av det sociala perspektivet där det handlar om att lära med varandra. 
 

2.7 Definitioner av nätbaserad utbildning 
Nätbaserad utbildning, eller e-learning som det även kallas, involverar ett användande av ett 
digitalt läromedel och innehåller varierande former av utbildningsteknologi inom lärande 
(Jobring 2004, Phelan, 2015, Ruiz et. al, 2006). Med utbildningsteknologi menas enligt 

                                                        
2 http://www.hermods.se/om-hermods/valkommen-till-hermods/snabbfakta-om-hermods/ 
 
3 http://www.hermods.se/om-hermods/valkommen-till-hermods/var-historia/ 
 

http://www.hermods.se/om-hermods/valkommen-till-hermods/snabbfakta-om-hermods/
http://www.hermods.se/om-hermods/valkommen-till-hermods/var-historia/
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Nationalencyklopedin en användning av tekniska hjälpmedel vid undervisning4. Nätbaserad 
utbildning kan även definieras som användandet av internetbaserade tekniker för att få en 
större bredd av alternativ som ökar kunskapen och prestationen hos deltagarna (Ruiz et. al 
2006, Phelan, 2015). Nätbaserad utbildning ska ses som ett verktyg för att öka 
tillgängligheten och flexibiliteten för användarna och syftet är inte att den ska ersätta den 
traditionella klassrumsundervisningen utan den ska användas som ett komplement till den 
(Phelan 2015, Ruiz et. al 2006, Hrastinski, 2012). 
 

2.8 Olika typer av nätbaserad utbildning 
Jobring (2004) hävdar att de nätbaserade utbildningarna kan vara uppbyggda på olika sätt. Det 
kan exempelvis vara ett färdigt material för utbildningen som deltagaren steg för steg klickar 
sig igenom, så kallat content provider. Sådana utbildningar samlas vanligtvis i någon form av 
databas där utbildningarna kan sökas fram av deltagarna själva eller genom en 
utbildningsansvarig. Hrastinski (2013) tar upp något som kallas för blended learning. Inom 
blended learning har nätbaserade delar kombinerats med traditionell klassrumsundervisning. 
En sådan kombination möjliggör för en mer flexibel utbildning där de nätbaserade delarna 
kan utföras när och var deltagaren vill. Oavsett om det handlar om en helt nätbaserad 
utbildning eller en kombinerad så är varianterna många och begränsningarna få.  
 

2.9 Möjligheter med nätbaserad utbildning 
Ruiz et. al (2006) säger att i forskning om nätbaserad utbildning har tre aspekter konsekvent 
upptäckts som fördelar; utbildningens användbarhet, kostnadseffektiviteten samt deltagarnas 
tillfredsställelse. Gällande kostnadseffektiviteten har det i tidigare forskning visat att uppemot 
50 % av utbildningskostnaderna kan minska när företaget använder sig av en nätbaserad 
utbildning. Kostnadseffektiviteten rör exempelvis resekostnader, kostnader för utbildaren 
samt kostnad för ledtider. Phelan (2015) menar att just kostnadseffektiviteten vid nätbaserad 
utbildning även kan göra det möjligt för utbildningen att fortsätta under en längre tid. Även 
Svensson & Åberg (2001) menar att den främsta anledningen för att företag väljer att använda 
sig av nätbaserad utbildning är de ekonomiska fördelarna.  
 
Svensson och Åberg (2001) menar att en annan fördel med nätbaserad utbildning är att 
utbildningen kan skräddarsys efter företagets behov och förutsättningar. Förutom att 
innehållet styrs efter företagets förutsättningar så kan den också genomföras “just in time” för 
företaget, det vill säga när det passar bäst tidsmässigt. Nätbaserad utbildning kan också ge en 
möjlighet att som utbildningsansvarig få en överblick över deltagarnas resultat. Det gör att det 
på ett enkelt sätt går att se vad som fungerar bra med utbildningen och vad som behöver 
förbättras.  
 
Rodriguez och Meseguer (2016) säger att nätbaserad utbildning tillåter människor att skapa 
sin egen kunskap genom att presentera ett alternativ där lärandet tar sig förbi begränsningen 
med tid och rum. Det ger individen en möjlighet att styra sin kunskap efter det egna behovet. 

                                                        
4 http://www.ne.se/sök/?q=utbildningsteknologi&t=uppslagsverk&s= 
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Ruiz et. al (2006) säger att det kan göras genom att individerna får en viss kontroll över 
innehållet och strukturen av den nätbaserade utbildningen. En annan fördel med nätbaserad 
utbildning är att innehållet enkelt kan uppdateras. Det är enklare att uppdatera digitalt innehåll 
jämfört med om innehållet i en utbildning är i tryckt format. Ruiz et. al tror att innovationer 
inom nätbaserad utbildning kommer att skapa en revolution inom utbildning och lärande. En 
revolution som innehåller en mer individualiserad utbildning, en ökad interaktion mellan 
deltagarna i utbildningen samt en förändring av lärarrollen. De menar att lärarrollen kan 
komma att gå från rollen att enbart förmedla kunskap och information till en mer handledande 
roll. Det skulle innebära att individernas inlärning inte enbart är baserat på det auditiva 
lärandet.  
 

2.10 Huvudsakliga faktorer som är viktiga i en nätbaserad utbildning 
Coomey och Stephenson (2001) har studerat tidigare forskning gällande nätbaserad utbildning 
hos studenter. De har identifierat fyra huvudsakliga faktorer som visat sig vara avgörande för 
ett bra resultat av utbildningen. Den första faktorn är dialog och inkluderar dialog genom 
olika former av medel, exempelvis chatt, e-mail eller digitala diskussioner via forum. Det är 
av stor vikt att dialogen är bra samordnad och planerad för att den ska ge ett bra resultat. 
Coomey och Stephenson skriver att den som ansvarar för utbildningen inte kan ta för givet att 
deltagarna medverkar i dialogen endast på grund av att de deltar i kursen. Därmed blir 
strukturen och samordningen av dialogen viktig. Även Jobring (2004) skriver att dialog är en 
viktig faktor i nätbaserade utbildningar. Han diskuterar kring lärgemenskaper på nätet som är 
en gemenskap bland deltagare i exempelvis en nätbaserad utbildning, där fokus och vikt läggs 
på just utbytet och interaktionen mellan deltagarna. Vidare menar han att lärandet och 
utbildningen inte handlar om själva förmedlandet av information utan snarare om utbytet 
mellan deltagarna.  
 
Nästa viktiga faktor som Coomey och Stephenson (2001) tar upp är engagemang och 
involvering. Nätbaserad utbildning har inte ett naturligt inslag av direkt återkoppling och 
därför blir det viktigt med engagemang och involvering från läraren. Inom det ryms till 
exempel respons på genomförda uppgifter och ett aktivt engagemang för kursmaterialet. 
Support och stöd är ytterligare en viktig faktor som enligt Coomey och Stephenson frekvent 
nämns i forskningen de studerat om nätbaserad utbildning. Support och stöd kan vara en 
periodisk fysisk dialog mellan deltagare och lärare, nätbaserad handledning, tips och råd från 
kunniga eller feedback från utbildningsansvarig eller andra deltagare. Den sista faktorn som 
Coomey & Stephenson tar upp är kontroll. Kontroll som bland annat kan innebära vetskap om 
de uppgifter som ska genomföras, tempo i inlärningen, tiden uppgifterna tar att genomföra 
samt mål eller direktiv för uppgifterna. Som en sista del nämner de att det är väsentligt att 
utbildningen är tydligt strukturerad och noga kontrollerad av läraren för att ett bra resultat ska 
uppnås. 
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2.11 Krav på deltagaren vid nätbaserad utbildning  
Det krävs som vi nämnt ett visst innehåll i en nätbaserad utbildning för att det ska bli ett bra 
resultat, men det finns även krav på deltagaren. Olgren (2000) skriver att en stor utmaning 
med nätbaserade utbildningar är att fokus behöver vara på lärandet och deltagaren och inte på 
teknologin. Då nätbaserad utbildning karaktäriseras av ett fysiskt avstånd mellan deltagaren 
och utbildningsansvarig, och kommunikationen sker digitalt, så ställer det högre krav på 
deltagaren. Det ställs högre krav på ett större eget ansvar och självständighet men också att 
deltagaren behöver ha en förmåga att använda teknologin som krävs. Dessutom säger Olgren 
att deltagare i en nätbaserad utbildning kan tycka det är svårt att fastställa förväntningar för 
utbildningen samt att bibehålla motivationen då det många gånger saknas direkt kontakt med 
andra deltagare eller utbildningsansvarig. 
 
Olgren (2000) skriver att varje individ är komplex och unik vilket innebär att alla går in i 
lärandeprocessen med olika erfarenheter, bakgrund, kunskaper och motivation. Däremot har 
alla vuxna individer inlärningsstrategier som kan delas in i fyra olika kategorier där varje 
kategori är riktad mot en viss del i inlärningsprocessen. Den första strategin, anpassnings-
strategin, handlar om att deltagaren orienterar sig i utbildningen vilket är den första kategorin. 
Där hittar deltagaren sin nivå i att använda teknologin, identifiera uppgifterna, fastställa 
målen, uppskatta tidsåtgången och göra en plan för fortsättningen. Nästa kategori är strategi 
för självstyrning. Olgren menar att deltagaren i en nätbaserad utbildning krävs på mer ansvar 
och självständighet och behöver en strategi för att styra sin inlärningsprocess. Det inkluderar 
hantering av tidsaspekten och tempot, behålla motivationen, nyttja resurser och be om hjälp 
vid behov. Den tredje kategorin är strategi för informationsbearbetning. Alla har olika typer 
av strategier för att bearbeta och förstå information och strategin handlar om hur man sorterar 
och fångar upp den information som behövs. Strategin har en direkt påverkan på resultatet av 
hur en individ minns, förstår och använder materialet. Denna strategi handlar om att 
deltagaren hittar den inlärningsstil som fungerar på bästa sätt för deltagaren. Den sista 
kategorin menar Olgren är strategi för utvärdering av inlärningens resultat. I en nätbaserad 
utbildning finns ofta en tydlig överblick över resultaten vilket medför att det är lättare för 
deltagaren att själv göra en utvärdering. Strategin för den personliga utvärderingen används 
för att fastställa vad individen lärt sig och de nya kunskaper och färdigheter som deltagaren 
inskaffat sig. Utvärderingen är viktig vid en nätbaserad utbildning då den innehåller direkt 
feedback i en lägre grad. 
 

2.12 Kommunikation vid nätbaserad utbildning 
Som vi har klargjort tidigare så är dialog och kommunikation viktiga faktorer när det kommer 
till lärande. Vi nämner kommunikationens betydelse i lärandeteorierna men också som en 
väsentlig del vid nätbaserad utbildning. Kommunikation är något som kan ske på olika sätt 
och genom olika typer av medier. Det kan dessutom ske både direkt och fördröjt. Vi redogör 
nedan för hur Hrastinski (2009) diskuterar kring skillnaden mellan fördröjd- och direkt 
kommunikation i samband med nätbaserad utbildning. 



 17 

2.12.1 Fördröjd kommunikation 
Hrastinski (2009) beskriver fördröjd (asynkron) kommunikation som att kommunikationen 
sker via mejl eller via diskussionsforum. Den sker inte direkt utan det finns tid för 
eftertänksamhet och reflektioner innan ett svar behöver formuleras. Deltagare som genomgår 
en nätbaserad utbildning har med fördröjd kommunikation möjligheten att befinna sig var de 
vill och kan genomföra uppgifter när det finns tid och möjlighet. En svarsperiod mellan lärare 
och deltagare, men också mellan deltagarna själva, kan förläggas under en längre tid och det 
medför mer tid för reflektion på ett djupare plan. Flexibiliteten är större i och med det och en 
deltagare kan ha tid för annat arbete, sin familj eller andra sociala aktiviteter. Fördröjd 
kommunikation anses nödvändig vid nätbaserad utbildning enligt Hrastinski.  
 

2.12.2 Direkt kommunikation 
Direkt (synkron) kommunikation är den andra typen av kommunikation i samband med 
nätbaserad utbildning och den sker i realtid (Hrastinski, 2009). Hrastinski skriver att med 
teknologins utveckling så behöver inte direkt kommunikation ske i fysisk form runt ett 
seminarium. Kommunikationen kan istället ske via exempelvis chatt eller videokonferenser 
där deltagare kan få direkt feedback eller kommentarer på sitt arbete eller sina åsikter. Det kan 
ställas frågor som ger direkta svar för att undvika missförstånd. Andra fördelar med direkt 
kommunikation är att deltagarna kan känna sig mer motiverade till lärande och deltagande i 
diskussioner för att de får svar och feedback direkt från andra deltagare och lärare. Watts 
(2016) skriver att det kan leda till ett mer engagerat förhållningssätt till utbildningen. En 
nackdel med direkt kommunikation är att en deltagare kan känna sig avlägsen från 
utbildningen eller känna frustration över schemaläggningen av videokonferenser och de 
tillfällen när utbildningen ska genomföras tillsammans. Om tiderna inte passar för deltagaren 
kan det leda till att deltagaren tar avstånd från utbildningen.   
 

2.12.3 Val av kommunikationssätt 
Hrastinski (2009) drar slutsatsen att fördröjd- och direkt kommunikation kompletterar 
varandra och att fokus bör läggas vid vilken typ av aktivitet som organiseras och välja ett 
kommunikationssätt utefter det. Det kan vara fördelaktigt att kommunicera på olika sätt i en 
nätbaserad utbildning för att få ett bra resultat. Watts (2016) menar att om det finns tekniska 
svårigheter och okunskap inom området kan deltagarna känna sig överväldigade över att 
behöva lära sig något nytt innan själva utbildningen kan börja. Om det inte uppkommer några 
problem med teknik eller liknande så har det visat sig att deltagarna är engagerade i 
nätbaserade utbildningar. Resultat, lärdomar och tillfredsställelse ökar både när det gäller 
direkt- och fördröjd kommunikation. Det finns dock inga resultat som visar på högre eller 
lägre resultat när det kommer till direkt eller fördröjd kommunikation. Det går inte att säga 
vilket kommunikationssätt som ger bäst resultat utan man behöver enligt Hrastinski (2009) 
titta på vilken typ av aktivitet som organiseras och välja kommunikationssätt utifrån det. 
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2.13 Motivation  
Vi har hittills tagit upp en rad faktorer som bör finnas med i en nätbaserad utbildning för att 
den ska uppnå ett bra resultat. Vi kan dock känna att det finns ytterligare en faktor som spelar 
en väsentlig roll för deltagaren och det är deltagarens motivation. SCB (2012) visar i en 
undersökning att endast 57 % av registrerade studenter till distansstudier slutför studierna. 
SCB tar upp en rad olika anledningar till det varav motivation är en av dem. Vi tror att 
deltagarens motivation till stor del är avgörande för att deltagaren ska slutföra sin utbildning. 
När en utbildning dessutom är nätbaserad och inte har någon som direkt övervakar deltagaren 
blir det än mer väsentligt. Med den bakgrunden har vi valt att belysa vikten av motivation 
kopplat till lärande som vår sista del i den teoretiska referensramen. Vi har valt att ta upp 
teorier som främst fokuserar på de inre motivationsfaktorerna då nätbaserad utbildning till 
stor del handlar om ett eget arbete och också en egen motivation. Även om den inre 
motivationen är den främsta så har vi valt att också kort redogöra för tre olika typer av yttre 
motivationsfaktorer.  
 

2.14 Definitioner av motivation 
Det finns många olika definitioner av motivation. Nationalencyklopedin 5  definierar 
motivation som “en psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och 
riktar beteendet mot olika mål”. Weiner (1992) definierar motivation som en beskrivning av 
varför människor tänker och beter sig som de gör medan Mitchell (1982) definierar 
motivation som den psykologiska process som orsakar upphetsning, riktning och ihållande 
beteende.  
 
Motivationsteorier skiljer sig vanligtvis åt genom att några inriktar sig på inre motivations-
faktorer och andra på yttre motivationsfaktorer. De inre motivationsfaktorerna skapas inifrån 
individen själv medan de yttre motivationsfaktorerna skapas utanför individen och är utom 
individens kontroll (Hedegaard Hein, 2012). Vi har som tidigare nämnt valt att fokusera på 
teorier som poängterar den inre motivationen men framför också några exempel på yttre 
faktorer som kan påverka motivationen. Motivation kan komma ifrån en yttre styrning vilket 
innebär att det är belöningar eller undvikande av obehag som påverkar individen att utföra en 
handling (Ivarsson, 2011). Ett exempel kan vara att en människa väljer att utföra en uppgift då 
hen vet att följden blir någon form av belöning för att den är genomförd, alternativt att det 
finns någon form av straff som följd ifall uppgiften inte genomförs. Motivation kan också 
komma från en införlivad styrning (Ivarsson, 2011). Då gör en individ något för att hen bör 
eller måste göra det, snarare än från en egen vilja. Till exempel i ett arbete så kan det krävas 
att vissa arbetsuppgifter ska genomföras, oavsett om man egentligen vill eller inte. För att få 
behålla sitt arbete och få en lön så behöver arbetsuppgiften genomföras. Den sista yttre 
motivationsfaktorn som Ivarsson (2011) tar upp är identifierad styrning. Den identifierade 
styrningen berör det faktum att motivationen skapas genom att andra mål kommer att uppnås 
genom handlingen. Handlingen kan till exempel vara en utbildning som genomförs och att 
den i sin tur bidrar till en ökad möjlighet att få ett önskvärt arbete. 
                                                        
5 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/motivation 
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2.15 Självbestämmandeteorin (self-determination theory) 
En av de motivationsteorier som fokuserar på inre motivation är Självbestämmandeteorin 
(self-determination theory). Det är en empiriskt baserad teori om mänskligt beteende och 
personlig utveckling som har utvecklats av Edward L. Deci och Richard M. Ryan. Deci et. al 
(2011) beskriver att det finns tre centrala psykologiska behov som är basen till 
självmotivation. De psykologiska behoven behöver vara tillfredsställda för att uppnå ett 
bestående välmående och en bestående utveckling (Deci & Ryan, 2017). De tre behoven som 
Deci et. al (2011) tar upp är självstyre, samhörighet och känsla av kompetens. Självstyre 
innebär att människan kan ta självvalda beslut som inte känns tvingande eller kontrollerade 
(Deci & Ryan, 2017). Deci och Ryan menar att det främjar initiativtagandet och minskar 
användandet av kontroll, tillfälligheter eller makt som motivatorer till beslutsfattande. Om en 
människa exempelvis vill genomgå en förändring är det större sannolikhet att lyckas med att 
få en bestående förändring om beslutet är självvalt. När ett beslut till förändring kommer 
inifrån människan själv finns det också en mer färdigställd målbild över resultatet vilket 
medför att det är större chans att målbilden också blir uppfylld (Gagné, 2015, Latham, 2007). 
Som exempel kan vi ta en person som vill sluta röka. Har personen en tydlig målbild av sig 
själv som icke-rökare och själv har tagit beslutet att sluta röka är det större chans att personen 
faktiskt slutar. Dessutom är det större chans att det nya beteendet blir ihållande, det vill säga 
att personen fortsätter vara en icke-rökare.  
 
Samhörigheten, som är det andra behovet, beskriver Deci et al. (2011) handlar i korthet om att 
en människa vill känna sig likasinnad och samhörig med andra människor. Det kan 
exempelvis handla om att en individ vill skapa en vi-känsla i gruppsammanhang, att bli en del 
av gruppen. Känsla av kompetens är det sista behovet och Deci et. al (2011) förklarar att det 
handlar om att känna tillit till sin egen förmåga att uppnå resultat. Det kan betyda att 
individen känner att hen har en tillräcklig kompetens för att klara en uppgift. Att behärska den 
uppgift som ska utföras. Känslan av kompetens manifesterar sig många gånger i exempelvis 
nyfikenhet (Deci & Ryan, 2017). Latham (2007) skriver att Självbestämmandeteorin visar att 
när en människa får styra över sina egna beslut ger det en högre känsla av självständighet och 
också ett större intresse för den uppgift som ska genomföras. Förlängningen av det blir att mer 
tid och energi läggs på uppgiften och ett större ansvar tas för att den ska bli genomförd. 
 
Varje psykologiskt behov har även ett stöd kopplat till sig (Deci et. al, 2011). Deci et. al säger 
att det stöd som är kopplat till självstyre innebär att en auktoritär person (exempelvis en chef) 
tar sin medarbetares perspektiv och genom det blir medveten om medarbetarens känslor. 
Medvetenheten leder till att chefen kan ge ett stöd till medarbetaren för att hen ska kunna ta 
självständiga beslut vilket gör att press och krav över besluten minskar. Det kan ses som en 
typ av omhändertagande och deltagaren kan känna sig mer trygg i sin självständighet om en 
auktoritär person finns bakom som ett stöd. Det stöd som är kopplat till samhörighet kallas för 
relationsstödet. Genom att bli positivt beaktad och genom att känna att andra är involverade i 
uppgiften som utförs kommer deltagaren att känna sig trygg i att fortsätta med uppgiften. 
Stödet som är kopplat till det sista psykologiska behovet, känsla av kompetens, är kompetens-
stöd. Det uppstår när deltagaren får relevanta inputs, feedback och struktur under utförandet 
av en uppgift. Genom det får deltagaren en förmåga att genomföra uppgiften och ett stöd som 
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behövs för att övervinna exempelvis kompetens- eller kontrollproblem som kan uppkomma 
under utförandet. Kompetensproblem skulle kunna vara att deltagaren inte känner att hen har 
den kompetens som krävs för att utföra en uppgift. Har deltagaren dock ett stöd där hen får 
inputs och feedback på sitt agerande kommer deltagaren att övervinna det problemet. 
Kontrollproblem kan snarare handla om att deltagaren inte känner full kontroll över 
uppgiften. Det kan röra uppgiftens innehåll, tidsram eller liknande. Har deltagaren ett stöd 
kring det så underlättar det för deltagaren att ta beslut. 
 

 
 
Modell 1. Modell över Självbestämmandeteorin. Modellen visar hur de psykologiska behoven 
har ett samband med stöden, och är egenkonstruerad utifrån Självbestämmandeteorin. 
 
 
Det har riktats kritik mot Självbestämmandeteorin rörande hur relevant den egentligen är i 
arbetslivet. Latham (2007) menar att kritiken främst grundar sig i att arbetsuppgifter aldrig 
genomförs helt frivilligt av anställda och att de anställda förväntar sig en lön för det arbete de 
utför. Skulle lönen inte utbetalas skulle inte uppgifterna utföras. Utförandet är med andra ord 
styrt av yttre faktorer och inte genom inre motivation. Arbetsuppgifterna är dessutom 
kopplade till andra yttre faktorer som exempelvis befordran eller social acceptans på 
arbetsplatsen. Det medför att uppgifterna alltid sker med grund i yttre faktorer och det skulle i 
sin tur betyda att det knappt finns några motiverade arbetstagare då Självbestämmandeteorin 
endast förespråkar den inre motivationen.  
 

2.16 Oldham och Hackmans arbetsdesignteori 
En annan teori som är kopplad till inre motivation är arbetsdesignteorin som utvecklades av J. 
Richard Hackman och Greg R. Oldham. Teorin grundar sig i tanken att det finns tre 
psykologiska tillstånd som är centrala när det kommer till en individs motivation och tillfreds-
ställelse för ett arbete; upplevd meningsfullhet, upplevt ansvar och kunskap om resultatet 
(Hackman et. al, 1975). Hedegaard Hein (2012) skriver att meningsfullhet kan uppstå genom 
att andra både inom och utanför organisationen är beroende av arbetstagarens arbete. 
Hackman et. al (1975) beskriver det andra tillståndet som handlar om upplevt ansvar och 
förklarar det som ett ansvar för resultatet. Det behöver infinnas en känsla av att resultatet 
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beror på den egna prestationen och inte på yttre faktorer för att motivation ska uppstå. Om en 
individ upplever det kommer positiva känslor kopplas ihop med arbetsprestationen. Det tredje 
tillståndet är att individen behöver känna till resultatet för det arbete som utförs. För att 
individen ska kunna koppla positiva känslor till prestationen behöver hen information om sin 
egen prestation. När alla tre tillstånd är närvarande kan individen få en positiv känsla för sig 
själv och sin prestation vilket kommer leda till en fortsatt vilja att prestera bra. Prestationen 
kopplas ihop med positiva känslor och en inre motivation uppstår. Inre motivation är med 
andra ord då individen känner sig exalterad över sitt arbete på grund av inre positiva känslor 
och därmed vill prestera bra. De inre faktorerna blir centrala som motivatorer snarare än yttre 
faktorer som exempelvis högre lön eller komplimanger från sin chef. Om något av dessa 
tillstånd saknas menar Hackman et. al att motivationen kommer att sänkas markant medan om 
alla tre är närvarande kommer effektiviteten, tillfredsställelsen och kvaliteten på arbetet att 
vara hög. 
 
Hackman et. al (1975) tar även upp fem arbetsegenskaper kopplat till de psykologiska 
tillstånden som är centrala för att inre motivation ska uppstå. De första tre egenskaperna är 
sammankopplade med tillståndet att känna meningsfullhet till sitt arbete. Det är uppgiftens 
identitet, uppgiftens betydelse, och krav på färdigheter och kompetens. Uppgiftens identitet 
innebär att individen kan se helheten kring uppgiften och få en förståelse för vad uppgiften 
har för identitet i helheten. Uppgiftens betydelse beskrivs av Hackman et. al som att uppgiften 
ska ha betydelse för andra, antingen inom organisationen eller utanför. Den tredje arbets-
egenskapen som är krav på färdigheter förklaras som att individen ska behöva använda mer än 
en färdighet för att genomföra uppgiften samt att uppgiften ska utmana både förmåga och 
kompetens. Individen behöver inte uppnå ett högt värde av alla tre egenskaper för att känna 
meningsfullhet utan ett högre värde på två av dem kan kompensera upp ett lägre värde på en 
annan. 
 
De övriga två egenskaperna är autonomi och feedback (Hackman et. al, 1975). Hackman et. al 
beskriver att autonomin har betydelse för att individen ska känna ett personligt ansvar. Om en 
individs arbete har ett stort inslag av autonomi så innebär det att individen själv kan 
bestämma hur och när arbetet ska utföras. Individen får en frihet och självständighet i 
uppgiftens utförande. Autonomin hänger ihop med det psykologiska tillståndet upplevt 
ansvar. Den sista egenskapen är feedback vilket är en avgörande faktor för att individen ska få 
en kännedom om resultatet och se effekten av sin prestation. Som tidigare nämnt kan inte 
individen koppla samman sin prestation med några känslor om hen inte har kunskap om sin 
prestation och hur resultatet av uppgiften blev. 
 
När Hedegaard Hein (2012) skriver om arbetsdesignteorin betonas att matchningen mellan 
individen och det arbete som utförs är avgörande för att inre motivation ska uppstå. Denna 
matchning uppstår om de tre psykologiska tillstånden (meningsfullhet, upplevt ansvar och 
kunskap om resultatet) infinner sig. Finns det en matchning behöver inte ledningen fokusera 
på att skapa motivation hos sina anställda via exempelvis externa belöningar, utan inre 
motivation skapas av individen själv. Om matchningen däremot inte finns kommer individen 
att bli omotiverad och till följd av det kommer dåliga resultat. Enligt Helle finns det en rad 
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olika möjligheter till att skapa matchning. Det kan ske genom en förbättrad rekryterings-
process eller genom att låta anställda gå kurser och utbildningar. Dock menar Hedegaard Hein 
att det är viktigt att inte rekrytera överkvalificerade personer eller att låta individer gå kurser 
och utbildningar i ämnen de redan har kunskaper om. Det gör att uppgiften inte känns 
meningsfull och att motivationen sänks. En annan möjlighet är att som organisation belöna de 
anställda för att få dem att arbeta mer produktivt, det gör att arbetstillfredsställelsen ökar. Det 
är dock viktigt att de anställda känner att belöningen är meningsfull och att den har ett 
samband med prestationen.  
 
Utöver de tillstånd och arbetsegenskaper som arbetsdesignteorin tar upp så är det även viktigt 
att de individer som har ett utvecklingsbehov får det tillfredsställt (Hedegaard Hein, 2012). 
Hedegaard Hein menar att de individer som har ett utvecklingsbehov behöver få komplexa 
uppgifter för att tillfredsställa sin inre motivation. Om de inte får utvecklingsbehovet 
tillfredsställt kommer inte de psykologiska tillstånden att infinna sig. Det är med andra ord 
den inre motivationen som är väsentlig när det gäller att få en arbetstillfredsställelse och som 
medför en bra och effektiv produktion. Kan en organisation bidra till de faktorer som krävs 
för att inre motivation ska uppstå så kommer individen att själv kunna motivera sig och 
ledningen kan fokusera på annat.  
 
 

 
 
Modell 2. Modell över arbetsdesignteorin. Modellen visar hur de psykologiska tillstånden har 
ett samband med arbetsegenskaperna. Den är egenkonstruerad utifrån arbetsdesignteorin. 
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3 Metod 

3.1 Kvalitativ metod 
Vi har med varierande anledningar som grund valt att använda oss av en kvalitativ data-
insamlingsmetod för vår studie. En kvalitativ undersökning lämpar sig bäst när ett fenomen 
ska beskrivas och en ökad förståelse för fenomenet ska presenteras (Justesen & Mik-Meyer, 
2011). En del av vårt syfte är att få kunskap om deltagarnas inställning till nätbaserad 
utbildning kopplat till motivation och den kunskapen är inte möjligt att få fram i den grad vi 
önskar via en kvantitativ metod. Vår studie berör frågeställningar som gör sig bäst i att 
besvaras genom språkliga redogörelser och då är en kvalitativ metod att föredra (Ahrne & 
Svensson, 2011). Vi är ute efter att få en inblick i respondenternas tankar och upplevelser på 
ett djupare plan och det får vi genom språkliga redogörelser utifrån en detaljerad intervju-
guide. En annan fördel som Bryman (2011) beskriver med en kvalitativ studie är att det är en 
flexibel arbetsprocess. Arbetet är levande genom hela processen och vissa delar kan komma 
att förändras beroende på hur studien utvecklar sig. Det finns en möjlighet att i en kvalitativ 
studie ändra fokus längs arbetets gång. Vi ser det som något positivt då inlärning, motivation 
och nätbaserad utbildning är nya ämnen för oss och vår kunskap och våra frågeställningar har 
utvecklats under arbetet.  
 

3.2 Deduktiv ansats  
Vår studie är präglad av en deduktiv ansats som innebär att vi dragit slutsatser utifrån redan 
befintliga teorier (Patel & Davidsson, 2011). Patel och Davidsson beskriver arbetssättet som 
att man utgår från teorin när man tar fram frågeställningar och hypoteser som prövas i 
empirin. Bryman (2011) förklarar det som att det är teorin och frågeställningarna som styr 
datainsamlingsprocessen och vilket empiriskt material som ska samlas in. Vi började med att 
utforma vår teoretiska referensram och formade utifrån den en intervjuguide som vi använde 
vid vår insamling av det empiriska materialet. Vi prövade våra frågeställningar i empirin och 
drog därefter slutsatser från det material som samlats in.  
 

3.3 Intervju som datainsamlingsteknik 
Ahrne och Svensson (2015) menar att vid en intervju kan en respondent genom språket dela 
med sig av inre känslor, upplevelser, kunskaper och tankar. Dessutom läggs all 
uppmärksamhet och fokus på en person för att fånga upp så mycket som möjligt av samtalet. 
Vi tror att det gör att det finns en möjlighet att både svar och reflektioner blir djupare och det 
är av den anledningen vi valde att använda oss av intervjuer i vår studie.  
 

3.4 Urval 
Studiens respondenter är chefer inom Karlstad kommun som påbörjat utbildningen Ny som 
chef under 2016. Vår kontaktperson på Karlstad kommun genomförde ett systematiskt urval 
där var fjärde person på en lista över de som deltagit i utbildningen kontaktades med en 
intresseförfrågan (Bryman, 2011). Därefter tog vi kontakt med de tio chefer som fanns i vårt 
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urval med en förfrågan om deltagande i vår studie. Kommunikationen med respondenterna 
skedde via mejl och där framgick vår idé med studien och en föreslagen intervjutid. Vi 
kontaktade respondenterna i ett tidigt stadie för att ha en bra framförhållning till dem. Sju av 
cheferna tackade ja till deltagande, två chefer avböjde på grund av tidsbrist och en chef 
uteblev med svar. Ahrne och Svensson (2011) menar att redan när sex till åtta personer har 
intervjuats så ökar säkerheten att kunna få ett material som speglar gruppens uppfattningar. 
Därmed upplevde vi att vi hade ett tillräckligt urval, trots att tre respondenter valde att avböja 
medverkan. Vi är medvetna om att urvalet kan ha manipulerats och inte gjorts på ett korrekt 
systematiskt sätt då vi inte själva har gjort urvalet, men vi förlitar oss på att det har 
genomförts utan någon baktanke. 

3.5 Presentation av respondenterna 
I vår studie har sju personer intervjuats och nedan följer en kort presentation av dem genom 
en tabell. Det är fiktiva namn som har använts på respondenterna och tabellen redovisar hur 
lång erfarenhet respondenterna har av arbete i kommunen och hur mycket erfarenhet de har av 
chefskapet. Den visar också vilken typ av inlärningsstil de har.  
 
 
 

 
Namn 

Antal år av 
arbete i 

Karlstad 
kommun 

Antal år av att 
ha arbetat som 

chef 

Dominerande 
inlärningsstil 

Per 1,5 20 Kinestisk 
Johanna 20 5 Kinestisk 
Stina 10 6 Visuell 
Anette 9 1 Visuell 
Monika 4,5 4,5 Visuell 
Mats 13 20 Kinestisk 
Daniel 17 6mån Kinestisk 
 
*Daniel påbörjade utbildningen ca 5 månader innan han tillträdde i sin chefsposition 
 

3.6 Intervjuguiden 
Vår intervjuguide (bilaga 1) är semistrukturerad. Bryman (2011) beskriver det som att 
intervjuprocessen är flexibel och att det i intervjuguiden finns ett antal specificerade frågor. I 
en semistrukturerad intervjuguide lämnas det stor frihet för respondenterna att svara fritt kring 
frågorna och de kan ta upp egna infallsvinklar på frågorna som de är intresserade av och 
tycker fattas i intervjuguiden. Ordningsföljden är inte låst utan det finns utrymme för 
förändringar beroende på hur intervjun utvecklar sig. Därmed går det också att ställa 
väsentliga följdfrågor för att få så uttömmande svar som möjligt. En semistrukturerad 
intervjuguide gav oss struktur och en logisk ordningsföljd av frågorna, men också möjligheten 
att följa våra respondenter i deras svar och ställa nödvändiga följdfrågor. 
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Skapandet av intervjuguiden har skett kontinuerligt under studiens gång och den har fungerat 
som ett levande dokument där frågor har lagts till och tagits bort. Redan i uppstarten hade vi 
ett antal frågor som vi ansåg var väsentliga att ha med i intervjuguiden och under författandet 
av den teoretiska referensramen adderades frågor kopplade till våra frågeställningar. Därefter 
sammanställde och strukturerade vi vår intervjuguide till ett slutgiltigt dokument. Efter två 
genomförda intervjuer upplevde vi dock att vi hade med för få frågor rörande motivation och 
att det saknades ett djup i dem. Vi valde därför att lägga till några frågor och upplevde under 
resterande intervjuer att vi fick mer omfattande och djupare svar.  
 
Intervjuguiden var indelad i sex olika delar: bakgrundsfrågor, utbildningens uppbyggnad, 
inlärning, motivation, effektivisering och några avslutande frågor kring utbildningen. Den 
första och sista delen fanns med för att få en naturlig ingång och ett naturligt avslut till 
intervjun och innehöll frågor som var lite enklare för respondenterna att svara på. Den främsta 
anledningen till uppdelningen i intervjuguiden var för att vi själva skulle få en struktur men 
också för att respondenterna skulle se en tydlig röd tråd. Lantz (2013) skriver att det kan 
underlätta för respondenterna att veta vilka ämnen vi vill belysa och att det kan ge en känsla 
av ordning och struktur. Vi såg en risk med att tydliggöra delarna i intervjuguiden på förhand 
för respondenterna då vi tror att det kan medföra att de endast ger svar som de tror passar 
inom ämnet. Till exempel om respondenterna i förväg är medvetna om att vi ställer frågor 
kring temat motivation så finns det en risk att de endast ger önskvärda svar som rör 
motivation. Respondenterna ger oss svar som de tror att vi vill ha istället för att tänka fritt. För 
att förhindra det så gav vi bara en kort genomgång av intervjuguidens struktur och sen 
försökte vi få en fin övergång mellan ämnena för att få ett bra flyt i samtalet. 

3.7 Genomförande av intervjuerna 
Bryman (2011) och Lantz (2007) menar att det kan vara en fördel att genomföra pilot-
intervjuer för att kontrollera intervjuguiden. Dels för att se om frågorna är korrekt utformade 
och tillräckligt konkreta men också med syfte att öva på intervjutekniken. Vi har genomfört 
två pilotintervjuer och respondenterna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval och två 
personer med erfarenhet av nätbaserad utbildning i vår närhet deltog. Vi valde att genomföra 
varsin pilotintervju då de ägde rum i olika städer. Då det finns frågor i vår intervjuguide som 
är riktade mot kommunens nätbaserade utbildning ställdes inte alla frågor. Vi ansåg det dock 
nyttigt att ha genomfört pilotintervjuerna då vi fick en känsla över att frågorna var tydligt 
formulerade och att det fanns ett flyt i strukturen. Efter pilotintervjuerna adderade vi två 
frågor till intervjuguiden som vi ansåg saknades. 
 
Vi genomförde sammanlagt sju intervjuer och intervjuerna varade mellan 40-60 minuter. Sex 
av dem genomfördes tillsammans och en av dem genomfördes endast av Lovisa på grund av 
att en intervjurespondent behövde boka om en intervjutid. Under intervjuerna använde vi oss 
av ljudinspelning via våra mobiltelefoner då vi ville få med alla verbala uttryck men också till 
exempel tveksamheter eller skratt som kan uppstå under en intervju (Lantz, 2007). Vidare 
menar Lantz att det kan vara svårt att lyssna samtidigt som man antecknar och det finns en 
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risk att allt inte blir nedskrivet. Det kan också vara lätt att man hör det man vill höra och inte 
får med allt respondenterna säger. Utifrån det ansåg vi att ljudinspelning var det bästa 
alternativet. I början av varje intervju gick vi igenom de etiska förhållningskraven och vi bad 
om respondenternas samtycke till ljudinspelning som alla godkände. Under de intervjuer då vi 
båda medverkade var en av oss ansvarig för intervjun och ställde frågorna medan den andra 
antecknade en kort summering av respondenternas svar och ställde eventuella följdfrågor. 
Anteckningarna gjordes endast som en säkerhetsåtgärd ifall tekniken inte skulle fungera. 
Under intervjun som Lovisa genomförde själv fördes inga anteckningar utan fokus låg på att 
ställa frågor och lyssna på respondentens svar. Intervjuguiden har använts som ett stöd genom 
intervjuerna och det har funnits en del improvisation och flexibilitet hos oss för att få ett så 
bra flöde i samtalen som möjligt. 
 
Alla intervjuer genomfördes på respondenternas respektive arbetsplatser. Enligt Ahrne och 
Svensson (2011) kan det finnas en risk med det på grund av att respondenterna vill uppfattas 
som en god chef/medarbetare och därmed är de medvetna om hur de svarar och uttrycker sig. 
Vi har ansett att det har underlättat för alla parter, speciellt för våra respondenter, att ändå 
befinna oss på deras arbetsplatser. Då cheferna vi intervjuat har mycket att göra i sina 
verksamheter ansåg vi att det var mer tidseffektivt att vi tog oss till deras arbetsplatser och 
därmed minimerade deras ledtider.  
 

3.8 Bearbetning av datamaterialet  
Våra intervjuer har transkriberats ordagrant efter respondenternas ord och har varit det första 
steget till vår analys. För att effektivisera transkriberingen har vi delat upp arbetet mellan oss 
och var och en har transkriberat den intervju man var huvudansvarig för. Enligt Bryman 
(2011) så är transkribering ett omfattande arbete och därmed har transkriberingen av 
intervjuerna utförts löpande. Vi har grundligt läst igenom de transkriberade intervjuerna för 
att sedan tematiskt koda dem till vår teoretiska referensram. Utifrån teorins delar och rubriker 
kopplade vi samman respondenternas svar och förde anteckningar med hur de har ett 
samband. Vi gjorde också en kort sammanfattning av varje intervju för att få en god 
kunskapsgrund inför utformandet av analysen. Utifrån detta arbetssätt tycker vi att vi har fått 
en bra förståelse för respondenternas svar och att vi tydligare kunnat besvara våra 
frågeställningar.  
 

3.9 Validitet och reliabilitet 
En studies validitet handlar om huruvida forskaren undersöker det som är avsett att 
undersökas och det är något som finns med under studiens alla delar, och inte bara under 
datainsamlingen (Patel och Davidsson, 2011). Bryman (2011) beskriver att validiteten handlar 
om huruvida forskaren faktiskt observerar, identifierar och undersöker det som man säger sig 
undersöka. Det handlar exempelvis om en överensstämmelse mellan den teoretiska referens-
ramen som utvecklas och själva observationerna, men också huruvida resultaten kan 
generaliseras till andra situationer och grupper. Vi har under arbetets gång med studien 
sammankopplat det empiriska materialet med studiens syfte och frågeställningar. Då vi har 
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använt oss av ett specifikt och begränsat urval så är vi införstådda med att resultatet inte direkt 
kan generaliseras. Dock tror vi som tidigare nämnt att studiens resultat kan komma att vara 
användbart även för andra kommuner och organisationer som gör liknande satsning på 
nätbaserad utbildning. 
 
En positiv aspekt gällande vårt val av kvalitativ metod och intervjuer när det kommer till 
validiteten är att vi har haft möjlighet att förklara frågor som respondenterna inte har förstått. 
Det minskar risken för missförstånd och tolkningar av frågor från respondenterna och det 
säkerställer att vi uppfattat deras svar korrekt. Vi har dessutom använt oss av ljudinspelningar 
där vi har haft möjlighet att lyssna på respondenterna flera gånger för att säkerställa att vi har 
uppfattat deras svar korrekt. Det har varit bidragande till studiens validitet. 
 
Reliabiliteten handlar istället om tillförlitligheten och avsaknaden av mätfel och slump-
inflytanden (Patel & Davidsson, 2011). Bryman (2011) säger att reliabiliteten kan handla om 
huruvida studien kan replikeras, men då en social miljö inte går att frysa medför det problem 
vid en replikation. För att öka studiens reliabilitet och stärka möjligheten till replikation har vi 
tydligt redogjort för alla processens delar och hur vi har gått tillväga.  

För att öka reliabiliteten i vår studie genomförde vi två pilotintervjuer. Patel och Davidsson 
(2011) menar att det är en förutsättning för studiens reliabilitet att intervjuarna är tränade. 
Genom att ha genomgått varsin pilotintervju innan vi träffade studiens respondenter fick vi 
träna på både vår intervjuguide och vår intervjuteknik. Intervjuerna med respondenterna 
genomfördes på deras arbetsplatser men i tysta och lugna rum utan några störningsmoment. 
Det bidrog till att respondenterna kunde hålla sig fokuserade vilket ökade reliabiliteten i 
studien.  

Något som kan påverka studiens grad av reliabilitet och validitet är det faktum att 
respondenterna var medvetna om att studien och dess resultat skulle komma att läsas av de 
som är ansvariga för utbildningen. Det finns en möjlighet att det har bidragit till önskvärda 
svar från respondenterna. Det är bland annat med det som bakgrund vi valde att endast i korta 
drag redogöra strukturen av intervjuguiden för respondenterna, då vi ville att de skulle tänka 
fritt och inte ge oss önskvärda svar. Vi ville undvika att respondenterna svarade det som de 
trodde att vi ville höra. Genom följdfrågor har vi också minskat risken för önskvärda svar och 
respondenterna har fått möjlighet att utveckla sina svar.   

3.10 Forskningsetik 
Bryman (2011) beskriver att det finns forskningsetiska krav att förhålla sig till för att skydda 
individer vid genomförande av studier. De fyra forskningsetiska kraven är; informations-
kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 
innebär kortfattat att forskaren behöver informera respondenterna om studiens syfte. Det ska 
tydligt framgå att deras deltagande är frivilligt, att det har rätt till avhopp och de ska också få 
information om strukturen och de delar som ingår i studien. Vår kontaktperson på Karlstad 
kommun förmedlade i sitt första mejl till respondenterna information om studiens syfte och 
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frågade om de ville medverka i studien. Vid intervjutillfället förtydligade vi informationen om 
studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt med möjlighet till avhopp under intervjun. Det 
framfördes inte bara muntligt utan vi lämnade också skriftlig information (bilaga 2) om 
deltagandet och hur deras svar och uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Där fanns också 
våra kontaktuppgifter med då det var viktigt för oss att de visste hur de kunde kontakta oss. 
 
Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv har rätt att bestämma över sin medverkan i en 
undersökning (Bryman, 2011). Efter vår mejlkontakt med respondenterna var det sju stycken 
som gav sitt samtycke till deltagande i vår studie, två av de tillfrågade avböjde medverkan och 
en uteblev med svar. De hade ett eget val att tacka ja eller nej till sin medverkan. Bryman 
(2011) beskriver det tredje kravet, konfidentialitetskravet, som att alla uppgifter som samlas 
in under en studie ska behandlas med försiktighet och med största möjliga konfidentialitet. 
Personuppgifter eller liknande måste förvaras på ett sådant sätt så obehöriga inte kommer åt 
informationen. Vi har vid samtliga intervjuer börjat med att informera att de kommer 
medverka anonymt i studien och att vid citat så kommer fiktiva namn att användas för att 
skydda respondenternas identiteter. Vi förtydligade också att det bara är vi som har tillgång 
till det empiriska materialet. Bryman (2011) beskriver det sista kravet, nyttjandekravet, som 
att uppgifter och data som samlas in om individer endast får användas för forsknings-
ändamålet. I den information som vi förmedlade till respondenterna framgick det att allt 
material som kommer samlas in endast kommer att användas till studiens syfte och att 
ljudfilerna kommer raderas efter studiens slutgiltiga bedömning. 
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4 Analys 
I följande kapitel ger vi en mer innehållsrik beskrivning av respondenternas utbildning de 
genomgått. Därefter följer en analys av vårt empiriska material kopplat till vår teoretiska 
referensram.  
 

4.1 Beskrivning av utbildningen  
Utbildningen som respondenterna genomgår pågår under ett år och är strukturerad så att de 
träffas fysiskt två dagar i månaden och då behandlas ett specifikt ämne. Respondenterna 
beskriver att vid de fysiska träffarna så är det en intern eller extern föreläsare som ger 
information som de sedan ska diskutera i olika gruppkonstellationer. Vid de tre senaste 
träffarna har det varit mer fokus kring det juridiska, bland annat lagen om offentlig 
upphandling, offentlighetsprincipen och kommunallagen. Det är till de ämnena som 
respondenterna har fått titta på ett fåtal filmer med information som är kopplat till det ämne 
som de ska arbeta med vid den fysiska träffen. Filmerna varar mellan tre till tio minuter och 
tar inte längre än totalt 30 minuter att titta på. Filmerna publiceras på ett gemensamt digitalt 
grupprum som respondenterna har tillgång till under hela utbildningen och som de tror 
kommer vara öppet för dem även när utbildningen är avslutad. I grupprummet har det förutom 
filmerna också publicerats annan information från utbildningen och det har funnits möjlighet 
att kommunicera med varandra. Redogörelsen för hur utbildningen och den nätbaserade delen 
är utformad är efter respondenternas upplevelser och det är deras upplevelser vi förhåller oss 
till i studien. Vi kan inte avgöra om upplevelserna stämmer överens med en objektiv 
verklighet.  
 

4.2 Effektiviteten med nätbaserad utbildning 
Generellt så är respondenterna positivt inställda till nätbaserad utbildning och de ser många 
fördelar med det. De menar bland annat att den förkunskap de får genom filmerna 
effektiviserar mötet när de ses på den fysiska träffen. De förbereder sig på egen hand så att 
tiden de spenderar tillsammans kan ägnas åt diskussioner, och inte behöver gå till att lyssna på 
en föreläsare som ger dem samma information de kunde fått ta del av på egen hand tidigare. 
Den nätbaserade utbildningen bidrar också till att de får en mer jämlik kunskapsnivå och får 
en liknande referensram oavsett vad respondenterna har för tidigare erfarenheter. Det kan 
göra att de respondenter med lite erfarenheter sedan tidigare får bättre förutsättningar för att 
kunna bidra i diskussionerna. Diskussionerna vid de fysiska träffarna kan då börja snabbare 
men de kan också bli djupare om förberedelserna görs på egen hand.  
 

Alltså jag tror ju på att vara förberedd i det lärande som man går in i oavsett hur 
man förbereder sig. Då blir effekten av lärandet mycket bättre. (Per) 

 
Att respondenterna får en förkunskap som gör att de får en liknande kunskapsnivå bidrar 
också till en känsla av kompetens. I självbestämmandeteorin är det ett väsentligt behov för att 
känna en inre motivation för en uppgift (Deci et. al, 2011). Känslan av kompetens omfattas 
många gånger av att känna en tillit till sin egen förmåga att klara av att genomföra en uppgift. 
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De respondenter som saknar en kunskap om ett visst ämne har genom filmerna fått en 
möjlighet att inhämta en grundkunskap innan diskussionerna vid den fysiska träffen. Filmerna 
är också möjliga att se fler gånger för att verkligen inhämta informationen. Att komma helt 
utan kunskap om ett ämne till en träff, där flertalet av de övriga deltagarna redan har 
kunskaper, tror vi kan leda till att känslan av kompetens minskar. Det blir svårare att bidra i 
diskussionerna och det kan leda till en minskning av tilliten till att man klarar av uppgiften.  
 
En annan tydlig fördel som respondenterna anger med filmerna är att de får tid för reflektion 
och formulering av frågor som de kan ta med sig till den fysiska träffen. De menar att det 
också bidrar till att diskussioner kan ske på ett djupare om plan än om de hade fått 
informationen vid samma tillfälle. Hrastinski (2009) menar att när kommunikationen mellan 
respondenterna inte sker direkt utan när det finns möjlighet till reflektion så kallas det för 
fördröjd kommunikation. Respondenterna menar att fördelarna med nätbaserad utbildning inte 
enbart är tidseffektivt utan det kvalitetssäkrar också kunskapen när det finns tid för efter-
tänksamhet och reflektion. Den nätbaserade utbildningen gav som nämnt respondenterna en 
möjlighet att förbereda sig men också en möjlighet att repetera informationen för att utveckla 
sin kunskap på bästa sätt.  
 

4.3 Film som format vid nätbaserad utbildning 
Karlstad kommun har valt att använda sig av film som format i den nätbaserade utbildningen, 
och just film är något som respondenterna uttrycker är ett bra format för utbildningen. 
Respondenterna anser att det är fördelaktigt att filmerna är korta och få till antalet för att de 
lättare ska kunna ta sig tiden att titta igenom dem. Ett textdokument uttrycks till exempel vara 
svårare att ta sig tid att läsa på grund av den tidsbrist de upplever i sina verksamheter. 
Respondenterna är eniga om att en annan fördel med film som format är att de har möjlighet 
att pausa eller spola tillbaka om något är oklart eller svårt. Det finns också en möjlighet att 
titta på filmerna flera gånger. Ämnen som till exempel juridik kan vara svåra att läsa sig till 
och därför uppger respondenterna att de passar bättre i ett filmformat. I filmerna kan en 
specialist inom området berätta med egna ord och ta fram det väsentliga i innehållet för att 
underlätta lärandet. 
 
Respondenterna anger också att reflektionsfrågor eller sammanfattande punkter till filmerna 
har varit viktiga för att lättare ta till sig innehållet och för att det ska bli bättre reflektioner 
kring ämnena. Att frågor eller punkter har funnits att tillgå till filmerna är inte något som har 
uppmärksammats av alla respondenter utan en del uttryckte en saknad av dem. Det kan finnas 
olika anledningar till varför respondenterna redogör för skillnader när det kommer till 
reflektionsfrågorna. Det kan vara att informationen om vad som finns kopplat till den 
nätbaserade utbildningen har varit oklar eller möjligtvis svår att hitta. Det kan också vara så 
att respondenterna själva inte har tagit sig tiden att leta upp den information som har funnits 
tillgänglig för dem eller för att det har funnits ett ointresse från respondenternas sida att läsa 
all information. Gemensamt för respondenterna är dock att de uttrycker ett behov av 
reflektionsfrågor eller sammanfattande punkter kopplat till filmerna för att det ska föra med 
sig positiva effekter vid det fysiska mötet. De menar bland annat att med reflektionsfrågor är 
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det lättare att ta ut det väsentliga ur materialet och börja reflektera så att diskussionerna när de 
ses blir djupare.  
 
Respondenterna uttrycker att film är det enda formatet som de anser passar utbildningen och 
som är lätt att använda sig av. Som vi tidigare nämnt så utesluter de dokumentläsning eller 
liknande då det är för tungt att ta till sig och är för tidskrävande. Vi tror dock att det finns 
andra alternativ förutom film som respondenterna skulle kunna vara öppna till bara de fick 
chansen att prova. Eftersom film är det enda formatet som respondenterna använder sig av vid 
den nätbaserade utbildningen så kan det vara lätt att endast se den möjligheten. Jobring (2004) 
beskriver att det finns flera olika format som kan användas vid en nätbaserad utbildning, 
däribland content provider. Det innebär att respondenterna har ett material som de kan klicka 
sig vidare igenom och på det sättet ta till sig information istället för att titta på en film. Vi tror 
att det kan vara ett alternativ bland många andra format som respondenterna skulle kunna vara 
öppna till. Så länge det är enkelt utformat och inte så tidskrävande så tror vi att 
respondenterna kan vara positiva till det. Respondenterna uppger dessutom att de är öppna 
och bekväma med teknik och att tekniken i denna utbildning har fungerat bra och utan några 
svårigheter. Watts (2016) menar att en väl fungerande teknik är en förutsättning för att 
nätbaserad utbildning ska ge ett bra resultat. Vid tekniska svårigheter finns det en risk att 
respondenterna känner sig överväldigande och inte lika positivt inställda, men det är ingenting 
som respondenterna har upplevt. 
 

4.4 Motivation vid nätbaserad utbildning 
Trots att respondenterna har redogjort för ett antal positiva aspekter med nätbaserad 
utbildning så visar det sig att det inte har funnits en lika hög motivation när de sett filmerna 
som när de har setts på de fysiska träffarna. De aspekter som de har redogjort för som de 
avgörande till den bristande motivationen är: 
 

x Tidspress 
x Anses ligga utanför utbildningen 
x Inget krav kopplat till de nätbaserade delarna 
x Ovana till nätbaserad utbildning/Föredrar traditionell utbildning 

 
Tidspressen är en aspekt som tydligt framkommer i respondenternas svar. De upplever 
svårigheter med att ta sig tid till att se filmerna på arbetsplatsen och har vid vissa tillfällen 
tagit med sig arbetet hem och tittat på filmerna hemma. De upplever att det är för mycket 
arbete i verksamheten vilket leder till att de nätbaserade delarna i utbildningen prioriteras 
bort. Vi kan se ett tydligt mönster då de respondenter som upplever hög arbetsbelastning i sin 
verksamhet också är de som inte tagit sig tid till att se filmerna under arbetstid. En fördel med 
nätbaserad utbildning är att den kan genomföras när och var man vill, vilket gör den flexibel 
när det kommer till tidsaspekten (Rodriguez och Meseguer, 2016). Det är dock inte av den 
anledningen som respondenterna uppger att de sett filmerna hemma, utan snarare på grund av 
att de känner att de inte hinner göra det på arbetstid. 
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Respondenterna redogör för svårigheterna med att hinna se filmerna på arbetet även om de 
upplever filmerna som bra i längd och bra i antal. Det är ingen av respondenterna som anser 
att utformandet av filmerna ska se annorlunda ut, trots det så har de haft svårt att prioritera 
filmerna när de har haft mycket i sina verksamheter. Vi tror att det kan bero på att de ser den 
nätbaserade delen som något extra som inte är en del av utbildningen på samma sätt som de 
fysiska träffarna. Känslan av att den nätbaserade delen ligger utanför utbildningen är den 
andra aspekten som respondenterna nämner som bidragande till den bristande motivationen. 
Vi kan se en uppfattning hos respondenterna att filmerna inte är en naturlig del av 
utbildningen utan något de behöver göra som något extra. De redogör också för att det inte 
har funnits ett krav eller en förväntan att se filmerna. Det framkommer att just krav är en 
aspekt som krävs för att motivation till att se filmerna ska uppstå. Anette sammanfattar det 
genom att säga: 
 

Då vet jag att jag har en förväntan på mig att då måste jag verkligen se dem, annars 
är det lätt att prioritera bort. 

 
Respondenterna vill att det tydligt ska framgå vad som förväntas av dem, vilka konkreta mål 
som finns och vilka krav som finns kopplat till den nätbaserade utbildningen. Idag ser 
respondenterna den nätbaserade utbildningen som ett eget ansvar och inte som ett krav vilket 
kan ha medfört att filmerna inte alltid har setts med en god framförhållning, eller att de inte 
har varit lika motiverade till filmerna. Respondenterna menar att det behöver vara en 
förutsättning att se filmerna och att informationen tydligt ska återkopplas vid den fysiska 
träffen. En av respondenterna beskriver det så här: 
 

Men sen också vetskapen om att vi under den fysiska träffen, efter den här 
utbildningen, så kommer det att handla om det här. Så att det tydligt framgår att du 
lär suga i dig information i filmen för att klara nästa träff på ett bra sätt. (Daniel)  

 
Som vi tidigare nämnt så ser respondenterna många positiva aspekter med nätbaserad 
utbildning, bland annat effektiviteten vid det fysiska mötet, tid för reflektion samt snabbare 
och djupare diskussioner. Samtidigt så är respondenterna tydliga med att det behöver finnas 
krav, förväntningar och tydliga förutsättningar för att de ska vara motiverade och prioritera 
den nätbaserade delen. En av respondenterna uttrycker även att det måste finnas en piska för 
att filmerna ska prioriteras och tittas på i god tid. Trots att respondenterna redogör för många 
positiva aspekter så tycker vi kunna se en avsaknad av det egna värdet av att se filmerna. 
Behöver det verkligen finnas krav när respondenterna själva kan redogöra för de positiva 
aspekterna som medföljer med nätbaserad utbildning? Hur kommer det sig att de vill ha 
sådana tydliga krav trots att de kan se fördelarna? Kraven på att se filmerna tyder på att 
respondenterna behöver yttre motivationsfaktorer istället för att de har en inre motivation. 
Deci och Ryan (2017) beskriver att en människa har större chans att uppnå inre motivation 
eller lyckas med en arbetsuppgift när ett beslut är självvalt. Det kallas för självstyre och är en 
väsentlig grund för att känna motivation enligt Decis och Ryans teori. Om det skulle finnas 
tydliga krav och förväntningar på respondenterna att de skulle genomföra den nätbaserade 
utbildningen så skulle beslutet fortfarande inte vara självvalt av dem. Risken finns att de 
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fortfarande inte skulle se det egna värdet av att se filmerna och nyttja alla de fördelar de har 
redogjort för. Det är viktigt att respondenterna ser filmerna och tar till sig den informationen 
för att de själva vill det. Om inte så kan fördelar som tid för reflektion, samma kunskapsnivå 
eller djupare diskussioner minska eller till och med försvinna.  
 
En annan aspekt till bristande motivation menar respondenterna är en ovana till att använda 
sig av nätbaserad utbildning. Det är något som förvånar oss då något gemensamt för 
respondenterna är att de känner sig bekväma med teknik och att tekniken har fungerat utan 
problem vid de nätbaserade delarna. Trots den bekvämligheten så antyds det att ovanan är en 
bidragande faktor till den bristande motivationen. En av respondenterna uttrycker sig 
exempelvis som gammalmodig då hen förespråkar att ha utbildningen i fysisk form istället för 
att ha den nätbaserad. Ovanan till användningen av nätbaserad utbildning är något vi tycker 
oss se återkommande i respondenternas svar. De nätbaserade delarna till utbildningen har 
enligt respondenterna kommit på slutet till de senaste ämnena och har inte varit etablerade i 
utbildningen från början. Vi frågar oss om det kan vara en bidragande faktor till att 
respondenterna känner en ovana till nätbaserad utbildning men också till varför de ser nät-
baserad utbildning som något extra som ligger utanför utbildningen. 
 
Förutom de aspekter som vi har redogjort för tidigare så menar respondenterna att för-
beredelse är viktigt för att känna motivation till nätbaserad utbildning. De beskriver att 
framförhållningen och tiden till planering är väsentlig för att bli motiverad. Det är en viktig 
del då det upplevs vara en hög arbetsbelastning på verksamheterna och svårt att hitta tid. 
Coomey och Stephenson (2001) beskriver att kontroll är en huvudsaklig faktor för att 
resultatet av en nätbaserad utbildning ska bli bra. Det innebär en kontroll över uppgifterna 
som ska genomföras, inlärningens tempo och tiden uppgifterna tar att genomföra. Finns det 
tid för förberedelser så har respondenterna större möjlighet till kontroll. Det som är positivt 
med de fysiska träffarna är att de får information och planering långt i förväg och vi menar att 
det är av vikt att de nätbaserade delarna kommer till respondenternas vetskap med samma 
framförhållning. Det leder till att deltagarna får en större kontroll. Olgren (2000) menar att 
deltagare i en nätbaserad utbildning behöver ha en strategi för att hantera tidsaspekten och 
tempot i utbildningen. Även det tyder på att det krävs framförhållning och planering för att 
respondenterna ska känna en högre motivation för nätbaserad utbildning.  
 

4.5 Gemenskap 
Som vi tidigare nämnt så ser vi en skillnad i motivationen till de fysiska träffarna och till den 
nätbaserade utbildningen. Den främsta anledningen till en ökad motivation vid de fysiska 
träffarna är gemenskapen respondenterna känner till varandra. De har, trots olika bakgrunder 
och erfarenheter, känt sig likasinnade med de övriga deltagarna och känt att de haft en 
gemenskap. Kommunikationen och interaktionen som respondenterna upplever vid det 
fysiska mötet är också bidragande faktorer till en ökad motivation. De uppger att de har fått 
en möjlighet till att byta erfarenheter med varandra och genom gemenskapen har de också fått 
lära sig av varandra. I det sociokulturella perspektivet så är kommunikation och interaktion 
grundläggande vid inlärning och människan formas i sociala sammanhang (Säljö, 2014). Säljö 
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menar att även enligt konstruktivismen så behöver respondenterna vara aktiva i sitt lärande 
och genom utbyte av varandras erfarenheter så kan de nå ny kunskap men också uppdatera sin 
befintliga kunskap. Det är genom sociala sammanhang och utbytet av erfarenheter som 
respondenterna upplever en gemenskap och lär sig av varandra.  
 
Vi tycker oss kunna se ett mönster i respondenternas svar som tyder på att en stor del till deras 
motivation är att de trivs i varandras sällskap och värdesätter tiden de får till att umgås vid de 
fysiska träffarna. De uttrycker att utbytet av erfarenheter har varit en stor del av det men 
också att det har varit kul att träffa andra förvaltningschefer och lära känna dem, prata om 
annat kopplat till arbetet och socialisera under rasterna. Även om utbytet av kunskap och 
information är väsentligt för dem tycker vi oss se att de ser trivseln med varandra som en 
fördel med fysiska träffar. Kan det vara en möjlig anledning till att respondenterna är mer 
motiverade till de fysiska träffarna, för att det är trevligt att ses? Det finns teknik som gör det 
möjligt för dem att lära sig, kommunicera och känna en gemenskap över nätet, men det är 
inget alternativ som respondenterna ser idag. Vi menar att en gemenskap och ett socialt 
sammanhang även kan infinna sig över nätet.  
 
Det finns ett gemensamt grupprum på nätet kopplat till utbildningen som respondenterna har 
tillgång till. I grupprummet har material från utbildningen publicerats och det finns en 
möjlighet för respondenterna att kommunicera med varandra där. Det finns med andra ord en 
tydlig samlingsplats på nätet för respondenterna, men grupprummet har inte använts i syfte att 
kommunicera eller för att skapa en gemenskap. Det finns en önskan bland respondenterna att 
gemenskapen mellan dem ska finnas kvar även efter utbildningen, för att exempelvis 
diskutera arbetsrelaterade frågor och fortsätta lära av varandra. Anette förklarar det såhär: 
 

Men jag kan tänka mig att det kan kanske kan vara ett forum, om grupprummet 
ligger kvar, där man faktiskt när det dyker upp frågor så kan det kanske vara ett bra 
sätt att ställa dem där. 

 
Det finns i och med det digitala grupprummet en naturlig plats där respondenterna kan 
samlas, kommunicera och utbyta tankar och erfarenheter. Coomey och Stephenson (2001) 
menar att dialog är en huvudsaklig faktor i en nätbaserad utbildning för att den ska ge ett bra 
resultat. Dialogen behöver dock inte ske i fysisk form utan kan ske via chatt, e-mail eller i ett 
digitalt forum. Det viktiga är att dialogen är bra samordnad och strukturerad. Det är något 
som även Jobring (2004) tar upp. Han menar att fokus och vikt bör ligga på utbytet och 
interaktionen och att lärandet och utbildningen inte handlar om själva förmedlandet av 
information utan snarare om utbytet mellan respondenterna. Vi tycker oss kunna utläsa i 
respondenternas svar att de endast ser dialog i fysisk form som ett alternativ. De benämner en 
direkt kommunikation som sker i realtid och genom ett fysiskt möte (Hrastinski, 2009). Direkt 
kommunikation behöver dock inte enligt Hrastinski ske i fysisk form utan kommunikationen 
kan istället ske via exempelvis chatt eller videokonferenser. Även där kan respondenterna få 
direkt feedback eller kommentarer. Dialog och gemenskap kan vara mycket mer än att träffas 
fysiskt, och vi menar att dialog och känsla av gemenskap kan infinna sig i ett nätbaserat 
forum. Att känna en gemenskap och samhörighet är också något som Deci et. al (2011) menar 
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är centralt för att inre motivation ska uppstå. En samhörighet som vi menar på många gånger 
karaktäriseras av att känna ett vi-sammanhang i en gruppsammansättning, och det är något 
som respondenterna har känt vid de fysiska träffarna. Däremot när det kommer till att 
använda deras digitala grupprum och föra diskussioner där, så har varken motivation eller en 
gemenskapskänsla funnits. Anette beskriver att hon inte har använt sig av möjligheten att 
diskutera i grupprummet, men hon berättar också att: 
 

Om vi hade varit mer vana, eller om man hade kanske kunnat gå in i det 
tillsammans mer så hade vi kanske använt det mer. Det tror jag. 

 
Vid frågan om huruvida respondenterna är öppna för att ha en kommunikation på nätet istället 
för i fysisk form så är de på en övergripande nivå öppna för det. Vissa respondenter uttrycker 
att de tror att de skulle vara aktiva i en nätbaserad kommunikation medan andra menar att det 
krävs krav för att de skulle vara det. Per uttrycker det exempelvis på det här sättet: 
 

Alltså ja, om det är ett krav. Men nej om det är ett val (…). Hade det inte spelat så 
stor roll och jag hade kunnat komma dit ändå, då hade det kanske inte blivit gjort. 
Jag tror det är viktigt att det är kopplat till att det finns ett krav. 

 
Vi kan se en skillnad mellan det retoriska och det praktiska, det vill säga vad respondenterna 
säger att de skulle göra och vad de faktiskt gör. De har en generell inställning att de skulle 
vara aktiva i en nätbaserad dialog, men är trots allt inte det idag. Det kan bero på att de inte 
har blivit introducerade till möjligheten att kommunicera i grupprummet. För en del av 
respondenterna har det inte varit en självklarhet att det har funnits en digital mötesplats som 
de kan använda sig av. Det är inte förrän en direkt fråga ställs till dem som de redogör för den 
digitala mötesplatsen och dess användningsområden. Främst tror vi oss dock se att det handlar 
om att respondenterna inte tänker att dialog kan ske nätbaserat, utan att de i första hand tänker 
på direkt kommunikation vid fysiska träffar.  
 

4.6 Inlärning kopplat till nätbaserad utbildning 
Respondenterna anger att det som är viktigt för deras motivation också är viktigt vid 
inlärning. Det är gemenskapen, kommunikationen och interaktionen som de tycker är 
väsentligt när de ska lära sig något nytt. En av respondenterna beskriver det såhär: 
 

Alltså jag är ju väldigt kommunikativ av mig. Det är viktigt för mig att lyfta frågor 
och att vända ut och in på saker, det hjälper mig i att lära (Anette). 
 

Även om gemenskapen, kommunikationen och interaktionen är tre centrala delar vid inlärning 
som respondenterna har gemensamt så har de alla individuella sätt att lära sig på. Det är två 
lärstilar som är mest framträdande hos respondenterna, den visuella och den kinestiska. Den 
visuella handlar om att inlärning ger bäst resultat när individen ser det som hen ska lära sig, 
t.ex. genom att läsa texter, läsa av bilder och diagram, eller genom att se en film (Boström, 
2006). Den kinestiska lärstilen däremot karaktäriseras av “learning-by-doing”. Det står för att 
individen lär sig bäst genom att vara aktiv med hela kroppen, att fysiskt få testa och förstå. 
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Bland respondenterna kan vi se att det förekommer olika lärstilar och att de lär sig bäst på 
olika sätt. I en nätbaserad utbildning finns det enligt Rodriguez och Meseguer (2016) en 
möjlighet för respondenterna att skapa sin egen kunskap och den tillåter respondenten att 
skräddarsy sin kunskap efter sitt behov. Det gäller inte bara när det kommer till aspekten att 
kunna utföra utbildningen var och när de vill utan vi menar att det även kan handla om att 
skräddarsy den till sin lärstil. En nätbaserad utbildning kan alltså anpassas till varje individ 
och dess lärstil. 
 

Just det där att sitta och göra utbildningarna själv framför en skärm tror jag man lär 
sig mer av än att kanske bara sitta och lyssna också. Just som jag tänker själv 
praktiskt då, att få göra det. Och så lär jag mig snabbare och lättare. (Johanna) 
 

Det finns som vi tidigare nämnt flera olika sätt att utforma en nätbaserad utbildning; film, 
content providers (steg-för-steg), reflektionsfrågor eller tester är bara några förslag på 
nätbaserade delar som kan användas för att matcha respondenternas lärstilar. Om Karlstad 
kommun väljer att utveckla den nätbaserade delen så tror vi att de har en möjlighet att också 
kunna anpassa utbildningen mer till de olika lärstilarna. Olgren (2000) menar att deltagare i 
en nätbaserad utbildning behöver ha en strategi för sin informationsbearbetning. Strategin 
handlar om att en individ hittar den lärstil som fungerar bäst och att det påverkar hur 
individen minns, förstår och använder informationen. En utbildning som enbart riktar sig mot 
en viss typ av lärstil kan göra det svårt för respondenterna att hitta sin strategi. Exempelvis 
vid en fysisk träff så är det lätt att lärstilen blir auditiv där respondenterna sitter och lyssnar på 
en föreläsare som pratar, och sedan lyssnar på varandra i diskussioner. Då hamnar alla i en 
situation där de ska inhämta informationen och lära sig på samma sätt, ett sätt som är 
förutbestämt. Utvecklas dock de nätbaserade delarna så tror vi att respondenterna kommer få 
det lättare att utveckla sin strategi och därmed också ta till sig informationen på ett mer 
anpassat sätt. Det gör att respondenterna kan förbereda sig och hitta sin strategi vid de 
nätbaserade delarna och att de fysiska träffarna då blir mer effektiva.  
 

4.7 Nätbaserad utbildning ger möjlighet till kontinuerligt lärande 
Gemensamt för respondenterna är att de ser nätbaserad utbildning som ett bra format för ett 
kontinuerligt lärande. Landell (2016) och Haglund och Ögård (1995) menar att vidare-
utbildning och kompetensutveckling behöver ske snabbare men också kontinuerligt i 
verksamheter för att de ska kunna hålla sig konkurrenskraftiga mot andra verksamheter. Den 
nätbaserade utbildningen är ett sätt för respondenterna att hålla sin kunskap uppdaterad och i 
utveckling. Respondenterna menar att det är fördelaktigt när den nätbaserade delen finns 
tillgänglig för dem under utbildningen men främst efter att utbildningen är avslutad. Då kan 
respondenterna använda informationen när de har behov av den eller när det är aktuellt i deras 
verksamheter. Då respondenterna har en chefsroll så menar de att de har mycket att göra i sina 
verksamheter och mycket de är ansvariga för, vilket gör att det kan vara svårt att ha koll på all 
information på egen hand. Genom den nätbaserade delen av utbildningen så har de möjlighet 
att enkelt söka upp informationen och titta på det som är aktuellt i verksamheten. Ruiz et. al 
(2006) menar att den information som är nätbaserad enklare kan uppdateras jämfört om 
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utbildningen skulle vara i tryckt format. Därför tror vi att nätbaserad utbildning inte endast 
ger respondenterna aktuell och uppdaterad information utan att den också säkrar kvaliteten på 
arbetet. 
 

Håller jag på med en anställning där jag måste göra ett avslut så hade jag varit mer 
motiverad att titta på de filmerna då, men de finns ju kvar. Så nästa gång jag har 
det behovet så kan jag ju gå tillbaka, det finns ju kvar. (Monika) 

 
När den nätbaserade delen av utbildningen ligger tillgänglig efter avslutad utbildning så ger 
det möjlighet för respondenterna att söka upp information som de är osäkra på. Förutom att 
den nätbaserade utbildningen håller respondenternas kunskap uppdaterad och i utveckling så 
kan kunskap också föras vidare i verksamheten till annan personal. Respondenterna nämner 
att nätbaserad utbildning med filmer lätt kan spridas till deras egen personal och föra viktig 
information vidare för att personalen också ska utvecklas. Istället för att arrangera fysiska 
träffar för personalen så kan en del av utbildningen göras nätbaserad och det innebär att all 
personal enklare kan få samma grundkunskap. Det blir ett enklare sätt att sprida information 
och att kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling och vidareutveckling av personalen. 
Det blir också kostnadseffektivt och tidseffektivt eftersom informationen redan finns att tillgå. 
En av respondenterna beskriver spridningen av information så här:  
 

Jag tänker att mycket av det som jag får lära mig, mycket av det skulle de också ha 
nytta av i sitt arbete. Och skulle det finnas på film då så skulle ju de också kunna ta 
del av det. (Stina) 
 

Svensson och Åberg (2001) menar att det inte räcker med att en respondent genomför en 
utbildning för att verksamheten ska förändras och utvecklas. Att komma åt uppdaterad 
information när det finns ett behov samt att föra informationen vidare till personalen i 
verksamheterna tror vi kan bidra till att verksamheten utvecklas. Vi ser det som ett sätt att 
följa upp respondenternas kunskap och alltid uppmana till lärande. Tillgängligheten och 
spridningen av kunskap är det som möjliggör en kvalitetssäkring av arbetet.  
 

4.8 Kontinuerligt lärande och motivation 
När respondenterna uppger att de ser ett värde med att filmerna finns kvar och att det 
kvalitetssäkrar deras arbete så ser vi en tydlig koppling till självbestämmandeteorin. Centralt 
för självbestämmandeteorin är tre psykologiska behov som Deci et. al (2011) menar behöver 
uppfyllas för att en individ ska känna motivation. Ett av behoven är självstyre, det vill säga att 
ta självvalda beslut som inte känns tvingande. Respondenterna beslutar själva om att gå in och 
se filmerna för att uppdatera sin kunskap vilket gör det till ett självvalt beslut. När 
respondenterna går tillbaka och ser filmerna för att repetera och kvalitetssäkra sina kunskaper 
så blir det större sannolikhet att informationen de tar till sig också blir bestående. Om vi tar 
lönesamtal som exempel. Säg att det finns en film som ligger kvar i respondenternas digitala 
grupprum som sammanfattat handlar om hur de håller ett lönesamtal på bästa sätt. När det är 
aktuellt för respondenten att ha ett lönesamtal med sina medarbetare så går hen in och kollar 
på filmen för att repetera kunskapen. Då är det större chans att förändringen i respondentens 
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beteende blir bestående och att hen tar med sig det nya beteendet in i lönesamtalet. Därmed 
kommer också samtalet att hålla en högre kvalitet.  
 

4.9 Feedback och uppföljning i nätbaserad utbildning 
Något som tydligt framgår i respondenternas svar är att de inte har fått någon individuell 
feedback under utbildningens gång. En av respondenterna menar dock att hen har sett utbytet 
mellan respondenterna på de fysiska träffarna som feedback, men det har inte funnits något 
direkt inslag av feedback från de ansvariga för utbildningen. Det faktum att det inte har 
funnits någon individuell feedback uppfattas inte vara något som respondenterna egentligen 
har reflekterat över. Den dominerande uppfattningen är att de inte har känt att de saknat att få 
feedback. Anette uttrycker dock att feedback är viktigt för henne: 
 

[feedback] För det vill jag fortsätta att ha för annars kan jag ju inte utvecklas. 
 

Det finns alltså en polariserad bild av huruvida feedback är väsentligt i utbildningen, där 
åsikterna skiljer sig åt bland respondenterna även om den dominerande uppfattningen är att de 
inte har saknat feedback. En anledning som vi kan se till att feedback inte har efterfrågats 
eller saknats är det faktum att det framkommit att utbildningen ses som en befattningskurs och 
att den inte är resultatbaserad. Respondenterna beskriver att de inte ser det som att de behöver 
prestera på en viss nivå i utbildningen, och att de inte heller har reflekterat över sin prestation. 
När Hackman et.al (1975) diskuterar kring hur inre motivation uppstår så menar de att en 
människa inte kan koppla positiva känslor till sin prestation, och hitta en vilja att fortsätta 
prestera bra, om hen inte vet något om sin prestation. Hackman et. al redogör också för att 
feedback är en viktig del i att få resultatet av sin prestation. Bristen på feedback och det 
faktum att de inte saknar det är enligt Hackman et. als teori en bidragande faktor till deras 
bristande motivation för nätbaserad utbildning. Har respondenterna inte möjlighet att se 
resultatet av sin prestation och få feedback så kan det vara svårare för dem att se en fortsatt 
utveckling av nätbaserad utbildning.  
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5 Resultat och slutdiskussion 
I det avslutande kapitlet besvarar vi våra frågeställningar och ger ett sammanfattat resultat av 
studien. Kapitlet avslutas med en slutdiskussion. 
 

5.1 Vad tycker respondenterna om den nätbaserade utbildningen? 
Resultatet i studien visar att respondenterna generellt sett är positivt inställda till nätbaserad 
utbildning. De kan se många positiva fördelar med det och en av dem är att nätbaserad 
utbildning effektiviserar det fysiska mötet. De kan på egen hand förbereda sig med 
information innan det fysiska mötet så att tiden de spenderar tillsammans kan ägnas till större 
del åt diskussioner istället för att tiden ska gå till en informationsföreläsning. När alla får ta 
del av samma information så möjliggör det också till en liknande kunskapsnivå bland dem, 
oavsett vad de har för tidigare erfarenheter. Det blir bättre förutsättningar och vid 
diskussionerna kan alla bidra, även om någon respondent inte har någon tidigare erfarenhet av 
ämnet. En annan fördel som respondenterna redogör för vid nätbaserad utbildning är att de får 
tid för reflektion och möjligheten att formulera frågor de kan ta med till den fysiska träffen. 
Tid för reflektion tillsammans med de andra fördelarna bidrar till att diskussioner kan börja 
snabbare men de kan också bli djupare. Det är något de anser som viktigt för det är genom 
diskussioner och interaktionen med varandra som de lär sig bäst.  
 
Film är det format som Karlstad kommun har använt sig av under utbildningen och 
respondenterna ser det som ett optimalt format. Filmernas längd och antal har varit bra och de 
har inte upplevt några problem med tekniken för att ha möjligheten att titta på dem. Något 
som respondenterna redogör för är negativt med nätbaserad utbildning är att de har haft svårt 
att ta sig tiden att titta på filmerna. Trots deras positiva inställning så tyder dock deras 
agerande på att de inte är så intresserade av att prioritera och se filmerna med god fram-
förhållning. Vi kan se en skillnad i hur de uttrycker sig om nätbaserad utbildning och hur de 
faktiskt använder sig av den. Det skulle kunna bero på att respondenterna är medvetna om att 
de som är ansvariga för utbildningen får ta del av studiens resultat. 
 

5.2 Hur är respondenternas motivation kopplat till den nätbaserade 
utbildningen? 

Respondenternas motivation har varit lägre vid de nätbaserade delarna än vid de fysiska 
träffarna. De har inte känt att de har varit fullt motiverade när de har tittat på filmerna som var 
en del av utbildningen. De aspekter som respondenterna berättar har varit bidragande till den 
lägre motivationen är tidsbristen, ovanan, att utbildningen ses som något extra och att det inte 
har funnits tydliga krav från utbildningens sida att se filmerna. De känner att de har för 
mycket i sina verksamheter vilket gör det svårt att ta sig tid och prioritera filmerna. Samtidigt 
ser de på filmerna som något som ligger utanför utbildningen och därför prioriteras de inte 
lika högt som de fysiska träffarna. De menar också på att de är ovana till nätbaserad 
utbildning, trots att de säger sig vara bekväma med teknik, vilket påverkar deras motivations-
nivå. Den sista aspekten som de redogör för är att de inte uppfattat att det varit ett tydligt krav 
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på att se filmerna. De uteblivna kraven har bidragit till att de inte prioriterat filmerna, trots att 
de ser tydliga fördelar med dem. 
 
Studiens två motivationsteorier består av tre psykologiska tillstånd respektive tre 
psykologiska behov som behöver vara uppfyllda för att inre motivation ska uppstå. 
Respondenternas svar, som vi redogjort för, tyder på att de inte uppfyllt alla tillstånden eller 
behoven. Enligt teorierna så kan respondenterna inte vara motiverade till nätbaserad 
utbildning, då de inte uppnår tillstånden eller behoven som krävs. Det stämmer också överens 
med respondenternas svar om att de inte är till lika stor grad motiverade till nätbaserad 
utbildning som till de fysiska träffarna.  
 

5.3 Hur ser respondenterna på sitt lärande kopplat till den nätbaserade 
utbildningen? 

Gemenskap, interaktion och kommunikation har i studien visat sig vara det som 
respondenterna tycker är viktigt vid inlärning. De uttrycker att de har ett behov av att 
kommunicera med varandra, utbyta erfarenheter men också att lära av varandra. Det medför 
att de även känner att gemenskapen är av stor vikt när de ska lära sig något nytt. Gemenskap, 
interaktion och kommunikation är viktigt även när utbildningen ska gå mot mer nätbaserat för 
att respondenterna ska få ett bra resultat av utbildningen. Studien visar också att 
respondenterna tycker att nätbaserad utbildning är ett bra format för kontinuerligt lärande. 
Främst då de nätbaserade delarna finns att tillgå under hela utbildningen men också att de är 
tillgängliga efter utbildningens slut. Det gör att respondenterna kan sprida kunskapen vidare 
ut till sina respektive verksamheter. Det blir ett kontinuerligt lärande och en kompetens-
utveckling som hela personalen kan ta del av, kunskapen stannar inte endast hos 
respondenterna. När de nätbaserade delarna finns kvar att tillgå efter utbildningen så medför 
det också att de kan repetera sin kunskap när de har behov av det i sina verksamheter. Om det 
dyker upp frågor kring ett ämne som utbildningen tagit upp kan de gå tillbaka och repetera 
kunskapen, för att kvalitetssäkra deras arbete.  
 

5.4 Hur ställer sig respondenterna till att utbildningen går mot mer nätbaserat? 
Om Karlstad kommun väljer att utveckla sin utbildning mot mer nätbaserat så uttrycker 
respondenterna att det är några faktorer de behöver för att ställa sig positiva till utvecklingen, 
och för att vara motiverade. De menar att de behöver tydliga krav på att de nätbaserade 
delarna ska genomföras. I samband med det behöver också de nätbaserade delarna integreras i 
utbildningen redan från början så att de inte ses som något som ligger utanför utbildningen. 
Respondenterna säger också att de behöver goda förutsättningar för förberedelser. Som de 
redogjort för så har de mycket i sina verksamheter och behöver en god framförhållning för att 
kunna planera in genomförandet av de nätbaserade delarna. Utvecklas utbildningen mot mer 
nätbaserat vill inte respondenterna förlora gemenskapen de känner vid de fysiska träffarna. De 
känner ett starkt behov av en gemenskap både när det kommer till att motiveras, men också 
när det kommer till inlärning. Gemenskapen behöver finnas kvar även när utbildningen är mer 
nätbaserad för att respondenterna ska få ett bra resultat av utbildningen. Till sist så uttrycks 
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också en ovana hos respondenterna när det kommer till nätbaserad utbildning. De är lite 
osäkra på hur utbildningen skulle se ut om den var mer nätbaserad och har inte speciellt 
mycket erfarenhet av nätbaserad utbildning. Samtidigt är de generellt sett öppna till det och vi 
tycker oss också kunna se en viss nyfikenhet till att testa.  
 

5.5 Slutdiskussion 
Vi tror att studiens resultat hade kunnat se annorlunda ut om den nätbaserade delen hade varit 
etablerad i utbildningen från början. Respondenterna hade inte blivit informerade om att de 
till de senare ämnena skulle få ta del av nätbaserad utbildning som ett komplement och 
därmed ansåg de att det var något extra som låg utanför utbildningen. Vi tror att om den hade 
varit etablerad från början så hade inte respondenterna redogjort för en avsaknad av tydliga 
krav och förutsättningar. Därmed hade behovet av krav som en yttre motivationsfaktor 
minskat. De hade då också fått en god framförhållning och den förberedelse de anser att de 
behöver. Den ovana respondenterna kan känna till nätbaserad utbildning idag tror vi också 
hade försvunnit relativt snabbt under utbildningens gång, då de känner sig bekväma med 
teknik och IT. Så länge de blir introducerade till det och får chansen att ta del av mer 
nätbaserad utbildning så kommer de inte känna sig lika främmande för det. Vi tror också att 
respondenternas svar hade sett annorlunda ut om utbildningen enbart hade varit nätbaserad, 
och inte en kombination av nätbaserat och fysiska träffar. Respondenterna hade då inte haft 
något annat att jämföra med och hade lättare anpassat sig till ett nätbaserat utbildningsformat.   
 
Vi menar att Karlstad kommun behöver fokusera på att introducera en gemenskap och 
kommunikation på nätet eftersom respondenterna inte ser den möjligheten idag. Lyckas 
Karlstad kommun skapa en gemenskap över nätet så tror vi att motivationen till nätbaserad 
utbildning kommer att öka och respondenterna kommer få en möjlighet att lära sig av 
varandra även när de inte ses fysiskt. Som vi nämner i inledningen så menar vi på att det 
måste finnas nya och innovativa sätt för att lära sig och nätbaserad utbildning är ett innovativt 
sätt. Karlstad kommun och respondenterna behöver bara vara öppna för det och våga prova. 
Vi kan se att respondenterna är nyfikna på nätbaserad utbildning och vi vill avsluta studien 
med ett citat från Mats som tyder på det.  
 

Så det är också viktigt, att vi får ju inte… vi får ju för fan inte vänta. Förstå mig 
rätt, vi måste ju testa och vara på. Och det vore ju skithäftigt att säga att nu är våran 
chefsutbildning, den kör vi lite interaktivt och inte vet jag. Jag menar, ja, jag tycker 
nog att man ska testa. För testar man inte så vet man inte.  
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7 Bilaga 1 
 

 
Intervjuguide  
 
Bakgrundsfrågor 
 

1. Hur länge har du arbetat inom kommunen?  
 

2. Har du arbetat i en chefsroll tidigare? Var det inom kommunen eller på en annan 
arbetsplats? 

 
 
Frågor om utbildningen 
 

3. Berätta kort om den chefsutbildning som ni går/har gått. Vilka delar har den 
innehållit?   
 

4. Har alla delar varit nätbaserade? Har filmerna kombinerats med fysiska träffar?  
 

5. Hur många filmer var det inför varje träff? Hur långa var filmerna? 
 

6. Hur långt innan den fysiska träffen fick ni filmerna? 
 

7. Har utbildningen skett individuellt eller i grupp? Har det infunnits en känsla av 
gemenskap?  
 

8. Har du genomgått utbildningen på egen vilja eller var den obligatorisk?  
 

9. Vilka delar av utbildningen fick ni se som film? 
 

10. Vad anser du var bra och fördelaktig med att få utbildningen via film? 
 

11. Vad anser du var mindre bra och negativt med att få utbildningen via film? 
 

12. Av de delar som ni har sett via film, anser du att någon av de delarna inte var lämplig 
att ha som film? Varför/Varför inte? 
 

13. Vilka delar av introduktionen/utbildningen tror du också hade kunnat vara i 
filmformat? Saknade du någon del? 
 

14. Anser du att det finns något annat lämpligt format att få utbildning/informationen än 
via film?  
 

15. Tyckte du det var tydligt vad som förväntades av dig i utbildningen? Fanns det tydliga 
mål utformade? Kände du att målen var möjliga att uppnå? Stämde dina förväntningar 
av utbildningen överens med målen?   
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16. Är det tydligt varför varje del av utbildningen finns med? Kan du se helheten med 
varje del? 
 

17. Om utbildningen bestod av teori på nätet (via film exempelvis) och gruppövningar och 
diskussioner i fysisk form, hur skulle du se på en sådan kombination? Skulle 
gruppövningarna och diskussionerna också kunna vara nätbaserade (videokonferens, 
forum etc.?) Skulle du ha skrivit något? 

 
 
Frågor kring inlärning 
 

18. Hur tar du till dig ny information på bästa sätt? Läser, provar-på, lyssnar, tar efter etc.? 
 

19. Vad är din inställning till teknik? Är du bekväm med användning av datorer och 
datasystem? Fungerade tekniken som den skulle?  
 

20. Anser du att det är viktigt med interaktion och kommunikation med andra vid lärande? 
Varför/Varför inte?  
 

21. Upplevde du att du integrerade och kommunicerade med andra under utbildningen? 
(Eget initiativ eller att det saknades i utbildningen) 
 

22. Fanns det något stöd att tillgå under utbildningen? Fanns det möjlighet att ställa frågor 
och få direkta svar?  
 

23. Anser du att du har fått feedback under utbildningens gång? (Direkt eller fördröjd?) 
 

24. Hur ser uppföljningen av utbildningen ut? Har den skett kontinuerligt?  
 

25. Hur mycket av utbildningens upplägg har du haft möjlighet att styra över? Har du 
själv haft möjlighet att bestämma vilka delar av utbildningen som du vill lägga fokus 
på?  

 
 
Effektivitet 
 

26. Hur upplevde du tempot i utbildningen?  
 

27. Fanns det tid avsatt till utbildningen? Bestämde du när den skulle genomföras?  
 

28. Hade utbildningen kunnat effektiviseras på något sätt? Fanns det delar som det 
behövdes mer tid till än som var avsatt?  
 

29. Är nätbaserad utbildning ett effektivt sätt att använda sig av? Varför/Varför inte? 
 

30. Anser du att nätbaserad utbildning är en bra metod för kontinuerligt lärande?  
 

31. Har det varit svårt att prioritera utbildningen? 
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Frågor om motivation 
 

32. Vad är motivation för dig? 
 

33. Har du varit motiverad när du har genomgått den nätbaserade utbildningen?  
 

34. Har du känt av någon skillnad på din motivation när utbildningen genomförs via nätet 
jämfört med i fysisk form?  
 

35. Vad motiverar dig inför nätbaserad utbildning? Tror du att det krävs några specifika 
faktorer för att du ska vara motiverad? 
 

36. Hur bevarar du motivationen under utbildningen? 
 

37. Har gemenskapen i utbildningen bidragit till en motivation? Hade det varit skillnad i 
motivationen om du genomgått utbildningen själv? 
 

38. Om du hade kunnat styra utbildningen mer själv, tror du att du hade blivit mer 
motiverad då? 
 

39. Har resultatet av din prestation någon betydelse när det kommer till din motivation? 
Mer/mindre motiverad över att få se dina resultat? 

 
 
Slutfrågor  
 

40. Har du haft någon nytta av din tidigare arbetslivserfarenhet vid denna nätbaserade 
utbildning? 
 

41. Var utbildningarna nödvändiga för att klara arbetet som chef på din enhet? Har det 
känts meningsfullt? 
 

42. Var det ny information som du tog del av via utbildningen? 
 

43. Vad är din samlade bedömning av den nätbaserade utbildningen du genomgått på 
kommunen? 
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8 Bilaga 2 
 
Hej!  

Vi vill börja med att tacka dig för att du medverkar i vår studie om nätbaserad utbildning hos 
Karlstad kommun. Dina svar är viktiga för oss.  

Syftet med studien är att se hur den nätbaserade utbildningen inom Karlstad kommun har 
mottagits av nyanställda chefer. Vi vill få en djupare insikt i chefernas tankar och 
uppfattningar om utbildningen. Vi kommer undersöka om motivation, lärande och struktur 
har en påverkan på utbildningens resultat.  

Vi förhåller oss till forskningens etiska regler:  

Informationskravet – Din medverkan i studien är frivillig och du har möjlighet att avböja 
medverkan när som helst.  

Samtyckeskravet – Du har själv rätt att bestämma över din medverkan i studien.  

Konfidentialitetskravet - Alla insamlade uppgifter kommer att behandlas med full 
konfidentialitet och försiktighet och obehöriga kommer inte komma åt några uppgifter. Din 
medverkan kommer att vara anonym och vi kommer att använda fiktiva namn vid citat.  

Nyttjandekravet – Insamlade uppgifter kommer endast att användas till studiens ändamål. 
Efter slutbedömningen av uppsatsen kommer ljudfilerna att raderas.  

Om du har några frågor eller funderingar kring studien är du välkommen att kontakta oss.  
 

Tack för din medverkan!  
 

Sara Andersson * 
Lovisa Stenbäcken *  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* I denna version har vi valt att ta bort våra kontaktuppgifter 


