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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att utarbeta och testa en modell för utvärdering 

av ett e-learningprogram i ett stort internationellt handelsföretag. Storleken 

på organisationen och avstånden mellan många av organisationens delar, 

innebar att det var svårt att göra kvalitativa utvärderingar och medarbetarna 

på de lokala enheterna hade lågt förtroende både för programmet och 

organisationens förmåga att ta till sig deras återkoppling. För att anpassa 

utvärderingen till dessa förutsättningar, utan att förlora den kvalitativa 

dimensionen i ett riktigt möte, gjordes en modell baserad på träffar via 

videolänk. Modellen innefattade strukturerade, förberedda workshops som 

ledde fram till ett videolänk-möte mellan medarbetare och utvecklarna av e-

learning-programmet. Vid detta möte kunde feedback överlämnas, 

följdfrågor ställas och diskussioner föras. Modellen baserades på arbetssätt 

och filosofin inom Offensiv kvalitetsutveckling. Forskningsmetoden var en 

tillämpning av Action Research, en metod där forskaren är en aktiv deltagare i 

själva processen och där uppnådda resultat och reflektioner under resans 

gång påverkar det vidare händelseförloppet. Resultaten var positiva, och 

visade att aspekter inom Offensiv kvalitetsutveckling så som skapa delaktighet 

och engagerat ledarskap hade stor betydelse för medarbetarnas engagemang 

för förändringsprocessen. Slutsatsen var att modellen innebar en förbättring 

av den nuvarande återkopplingsprocessen och att den dessutom skapade ett 

ökat engagemang både hos medarbetare och ledning. 

Sökord: e-learning, utvärdering, distans, förbättringsarbete, action research  
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Abstract 

The purpose of this paper was to design and test a model for evaluation of an 

e-learning program in large, international retail company. The size of the 

organization and the distance between many of it’s divisions and units, 

meant that it for practical reasons was difficult to perform qualitative 

evaluations. Many co-workers had low confidence in the organization’s 

ability to receive and absorb their feedback. As an attempt to adjust the 

evaluation to these premises without losing the dimension of qualitative 

assessment one can have in a live meeting, a model for evaluation, based on 

communication via video link, was designed. The model contained prepared, 

structured workshops leading to a video link meeting with the developer of 

the trainings. In this meeting, feedback was given, follow-up questions were 

asked and discussions held. The model was based on working methods and 

philosophy within the Total Quality Management framework. The research 

method was an adaption of “Action Research”, a method based on the active 

participation of the researcher and in which obtained results and reflections 

made during the process, will influence the upcoming course of actions.  The 

results were positive and showed that aspects of Total Quality Management 

such as inclusion and engaged leadership had great impact on how the co-

workers perceived the process of change. The conclusion was that the model 

was an improvement of the existing feedback-process and that it also created 

a higher level of perceived engagement amongst participating co-workers 

and managers.  

Key words: e-learning, evaluation, distance, continuous improvement, action 

research 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Allt fler företag och institutioner har börjat använda sig av datorstödd 

inlärning eller e-learning. Det är lätt att förstå varför. Flexibiliteten och 

effektiviteten ökar och flera studier visar att många företags satsningar på e-

learning ger resultat i form av lägre kostnader för utbildning. (e.g Luor, et 

alt., 2009, Newton & Doonga, 2007). Wild och Hope (2003) framhåller e-

learning som en stor möjlighet för företag att på ett kraftfullt sätt ge 

medarbetare de kunskaper som de behöver för att kunna delta i 

förbättringsarbetet kring de processer de medverkar i. Särskilt gäller detta 

serviceyrken, där medarbetare ofta saknar verktyg för att grunda beslut på 

fakta, menar Wilde och Hope. Dessa fördelar gör att det blir attraktivt för 

företag och organisationer att använda e-learning för att öka konkurrens- och 

överlevnadsförmågan i en snabbt föränderlig värld. Dock finns en del 

problem. Många företag och organisationer upplever problem med 

implementering, kvalitet och uppföljning (Chen, H. J., 2010). 

Författaren arbetar som avdelningschef på ett stort försäljningsföretag. 

Företaget är en del av en stor, internationell koncern som har verksamhet 

många länder. Som ledare i organisationen är en arbetsuppgifterna att tillse 

att medarbetare och teammedlemmar, får relevant utbildning. Det kan röra 

sig om nyanställdas behov av grundläggande kunskap om de produkter och 

tjänster företaget tillhandahåller, men även fortbildning för personal som 

jobbat en längre tid. Andra utbildningar kan handla om företagets policy för 

kundbemötande, hållbarhet eller Code of Conduct. 

Traditionellt har utbildningarna ofta hållits i klassrumslika situationer med 

dedicerade ”trainers”. Detta har ibland inneburit att vissa medarbetare fått 

vänta ganska länge innan utbildningstillfälle har getts, med följden att de 

under en längre tid inte har tillfredsställande kompetens för att utföra sina 

arbetsuppgifter. För några år sedan lanserades en e-learning-plattform, där 

utbildningar på de flesta områden successivt tillhandahålls. Avsikten är 

bland annat att få en större flexibilitet och effektivitet genom att 

medarbetaren ofta kan genomgå utbildningen ensam, endast med mindre 

stöd av en coach eller tränare. Det finns även andra förväntade fördelar, så 

som möjlighet för ledare att följa upp medarbetare och få en samlad översikt 

över kompetens och utbildningsbehov.  

Under författarens egna arbete med några av dessa e-learning-moduler, har 

han stött på en hel del frustration hos medarbetarna. Några har tyckt att 

innehållet inte varit relevant och vissa har varit irriterade på brister i de 

tekniska lösningarna. Detta har gjort att det har varit svårt att skapa 

motivation för att genomföra utbildningarna och ibland har teamet valt att 
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återgå till den traditionella utbildningssituationen. Det har även funnits 

problem med att kanalisera feedbacken som medarbetarna gett för att bidra 

till att förbättra och utveckla e-learning-modulerna. Dessa erfarenheter är 

samstämmiga med Wilde och Hope (2003), som menar att de tekniska 

lösningarna och innehållet är de faktorer som är avgörande om 

implementeringen av e-learning skall bli effektiv och ge bra resultat. 

Utifrån filosofin kring ständiga förbättringar, inom ramen för offensiv 

kvalitetsteknik, har författaren i detta arbete, dels valt att undersöka hur man i 

dag tar in feedback och jobbar med förbättringsprocesser i den del av 

företaget som tillhandahåller utbildningarna, dels testa en egen modell för 

återkoppling av feedback från användare till utvecklare. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är, att med en Action Research-ansats, förbättra 

utvärderingsmomentet i förbättringsarbetet gällande ett företags  

e-learningverktyg. Dessutom att öka engagemanget för och användandet av 

dessa verktyg. Undersöka och dokumentera vilken effekt detta arbete har 

haft. 

1.3 Forskningsfråga 

Hur kan man med en utvärderingsmodell, baserad på video-

kommunikation, förbättra kvalitetsarbetet med e-learningverktyg i den 

aktuella organisationen? 

2  Teori 
I detta kapitel presenteras teori och tidigare publicerad forskning som är relevant för 

undersökningen och den påföljande analysen.  Dessutom beskrivs den teoretiska 

bakgrunden för de verktyg som används och för forskningsmetoden ”Action 

Research”. 

2.1 Offensiv kvalitetsutveckling 

Många företag och organisationer arbetar i dag med någon form av 

kvalitetsutveckling eller kvalitetsstyrning. Intresset för kvalitet och hur man 

arbetar med at förbättra den, fortsätter att öka, då många företag identifierar 

kvalitet som en nyckel till att nå konkurrensfördelar och därmed lönsamhet 

och överlevnad. Kvalitet har alltid varit viktig för den som köper varor eller 

tjänster, men det var först på 80-talet, när den japanska exportindustrin då 

tog stora marknadsandelar från amerikanska och europeiska företag, som 

området fick verkligt fokus. Japanska produktionsföretag hade lyckats 

komma tillbaka efter andra världskriget och resa sig, efter att i många fall 

varit nästan utraderade. De hade lyckats med detta, bland annat genom ett 

starkt fokus på kvalitet. (Bergman och Klefsjö, 2012). Ett av de mer kända 

exemplen är Toyota, som gick från att på 50-talet vara ett litet skuldtyngt 
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företag, till att bli världens största biltillverkare. (Liker, 2009) För att förstå 

vad de japanska företagen gjorde, reste forskare och företagsledare till japan 

för att undersöka hur deras produktion fungerade. Många modeller och 

system definierades, JIT (just in time), Kaizen och senare Sex Sigma, som 

fokuserar på statistisk problemlösning och Lean, som eliminerar slöseri. Lean 

utvecklades som en strategi inom Toyotas produktionssystem (TPS). 

(Bergman och Klefsjö, 2012). Dock byggde de japanska framgångarna på det 

arbete som de amerikanska ingenjörerna W.E Deming och J.M Juran hade 

påbörjat redan på 30-talet. Juran själv menade att orsaken till den japanska 

framgången var ”de japanska företagsledare som lyssnade på oss och sedan 

satte i gång att arbeta enligt våra riktlinjer. Företagsledarna i andra länder 

gjorde ingenting” (Bergman och Klefsjö, 2012, s 86) Författarna påpekar 

vidare att nyckeln till att lyckas med kvalitetsarbetet inte bara beror på 

vilken modell man använder, utan att man som organisation har en 

helhetssyn med starka värderingar som kundfokus, ständiga förbättringar 

och delaktighet. Bergman och Klefsjö använder begreppet offensiv 

kvalitetsutveckling som ett helhetsbegrepp där bl.a. Sex Sigma och Lean ingår 

som strategier. (Bergman och Klefsjö, 2012). 

2.2 Hörnstensmodellen 

Bergman och Klefsjö använder 

sig av den så kallade 

hörnstensmodellen för att 

beskriva hur de olika delarna av 

offensiv kvalitetsutveckling 

hänger samman. Kundens behov 

är i centrum och stöds av 

processer, basera beslut på fakta, 

förutsättningar för allas 

delaktighet, arbete med ständiga 

förbättringar och baseras på ett engagerat ledarskap. (Bergman & Klefsjö, 

2012). 

Ett vanligt sätt att arbeta med ständiga förbättringar är PDCA-cykeln. 

Bokstäverna står för plan-do-check-act (Sörqvist 2004). PDCA-cykeln visar på 

att en förändring måste planeras, att man måste reflektera och lära sig av 

resultatet och agera därefter. Dessutom illustreras det cykliska i att det inte 

slutar, att man måste fortsätta, alltså ständiga förbättringar. 

Figur 1 Hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2012, s.40). 
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I sin bok ”Ständiga 

förbättringar”, poängterar 

Sörqvist två sidor av 

förbättringsarbetet. Den 

första är förbättring som 

höjer nivån och den andra är 

styrning som upprätthåller 

den nya nivån. (Sörqvist 

2004, s 27). Illustrationen 

intill visar hur dessa två 

sidor hänger ihop. 

Förbättringscykeln måste 

fortsätta uppåt för att verksamheten skall fortsätta utvecklas och nya 

arbetssätt och struktur verkar som kloss för att stoppa organisationen från att 

återfalla i gamla mönster.  

Stor del av litteraturen beskriver PDCA-cykler i produktionsmiljö eftersom den 

uppstod där (Liker 2009), men den kan också tillämpas i andra sammanhang. Matsuo 

och Nakahra (2012), framhåller att man uppnått goda resultat i projekt rörande 

lärande på arbetsplatser där man använt denna arbetsmetod. (Ibid) 

2.3 Utvärdering och reflektion - gå och se med egna ögon ”genchi 
genbutsu” 

Inom Toyota Production System (TPS) har Jeffrey K. Liker, identifierat 14 

affärsprinciper för att kunna tillämpa Lean. De är indelade i fyra områden 

eller avdelningar:  

1. Långsiktigt tänkande. 

2. Rätt processer. 

3. Utveckla personal och samarbetspartners. 

4. Söka grundorsaken till problem och lära sig av detta.  

Den fjärde avdelningen innehåller bland andra den 12:e principen: - Gå och 

se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (jap.: genchi genbutsu). 

Plan

DoCheck

Act

Figur 3: PDCA-cykelns två dimensioner - nivåhöjning och 

upprätthållande 

Planera - Baserat på fakta, fastställa orsaken till 

problemen och planera lösningar 

Do - Genomföra förbättringen 

Check - undersöka om åtgärderna gett effekt.  

Act - Om det var lyckat, säkra att den nya nivån 

bibehålls och att den nya kunskapen sprids. Planera för 

nästa cykel 

Figur 2: PDCA-cykeln 
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Liker berättar att när han frågar medarbetare och chefer på Toyota vad som 

skiljer The Toyota Way från andra sätt att leda, svarar de flesta genchi 

genbutsu. Det är den filosofi som tillsäger att man för att förstå ett problem, 

själv måste gå ut på verkstadsgolvet för att undersöka det. Liker citerar 

Taiich Ohno, en av de drivande krafterna bakom TPS: ”Iaktta vad som 

händer på verkstadsgolvet utan förutfattade meningar och med ett öppet 

sinne. Fråga varför fem gånger varje gång du ställs inför ett problem” (Liker 

2009, sid 268) ”Genchi” betyder den faktiska platsen och ”genbutsu” de 

faktiska materialen eller produkterna. ”Gemba” är ett annat uttryck som 

betyder ungefär samma sak som också blivit populärt. Inom Toyota är första 

steget när en ny produkt skall utvecklas eller en medarbetare utvärderas, 

alltid att man sätter sig in i den verkliga situationen. Och det kräver att man 

går till den faktiska platsen, till ”gemba”. Detta är ett mycket viktigt moment. 

Kreativitet både förväntas och uppmuntras, men den måste alltid utgå ifrån 

den verkliga situationen. Ingenting skall tas för givet och man skall inte lite 

på andrahandsinformation utan utgå från egna observationer och 

erfarenheter. Liker framhåller vidare hur viktigt det är att man går på djupet 

med metoden. En ytlig variant, där man snabbt besöker verkstadsgolvet eller 

övervakar en process, skulle snabbt kunna införas, men om man inte går på 

djupet i analysen, ger det inte så mycket. Därför skall man se på ”genchi 

genbutsu” eller ”gemba” som något man skall lägga tid på, både i utförandet 

och i analysen. Dessutom måste man besitta förmåga att kommunicera de 

problem man upptäcker till andra. (Ibid) 

”Genchi genbutsu” kan även handla om att dra nytta av andras erfarenheter 

och kunskap. Att inhämta information, åsikter och uppfattningar från andra 

som arbetar i de processerna man vill påverka, är också viktigt. Dock är det 

viktigt att alltid få information bekräftad och känna sig ansvarig för den 

information man vidarebefordrar till andra. En annan sida av saken är också 

att vara ödmjuk och ärlig inför de brister man själv har vad gäller kunskap. 

Detta för att kunna vidareutveckla sig själv, men även för att ta in den 

kompetens man själv saknar för att nå ett mål. På så vis tillämpar man 

filosofin även på mellanmänskliga processer såväl på som sig själv. (Liker, 

2009) 

Liker exemplifierar vidare om hur denna princip kan fungera i praktiken 

med ”Taiichi Ohnos kritcirkel”. Teruyuki Minoura, dåvarande VD för ett av 

Toyotas amerikanska bolag berättar hur Taiichi Ohnos begärde av honom att 

han skulle rita en cirkel med krita på fabriksgolvet och ställa sig i den och 

observera vad som händer. Han fick inga vidare instruktioner. Minoura 

gjorde som han blivit tillsagd, men förstod inte riktigt. Vid lunch kom Ohno 

och frågade vad han sett. ”Det finns många problem i processen” svarade 

Minoura. Ohno återkom först på eftermiddagen och bad honom utan vidare 
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feedback att åka hem. (Liker 2009, s 271). Exemplet lyfter fram vikten av att 

både vara diciplinerad i uppgiften och att tilldela tid. Om man står och tittar 

en halvtimme kommer man bara att kunna uppfatta en del av processen. För 

många saker händer samtidigt för att man skall kunna förstå på kort tid. 

Dessutom ger tiden plats för djupare reflektion och även kreativitet. (Ibid)  

2.4 Engagerat ledarskap 

För att arbetet med kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar skall ge 

resultat, krävs ett engagerat ledarskap. Ledaren behöver ha ett starkt intresse 

för förbättringsarbetet och kunna entusiasmera sina kolleger och 

medarbetare. Eftersom förbättringsarbetet oftast tar tid, behövs uthållighet, 

målinriktning och förmåga att sprida detta i organisationen. Ett gott 

ledarskap ger också medarbetarna bättre självkänsla och självförtroende 

vilka därigenom presterar bättre (Bergman & Klefsjö, 2012). 

En annan aspekt av ledarskapet är det att leda i förändring. All 

förbättringsverksamhet innebär också ett förändringsarbete och olika 

individer och organisationer kan ha olika svårt att acceptera och medverka 

till denna. Det kan finnas många skäl till motstånd mot förändring: bristande 

förtroende, att man tror att det inte går, att det inte är nödvändigt, att det är 

kostsamt eller att man skall förlora position och status. Flera forskare har 

beskrivit förändringsprocessens olika faser hos individer och organisationer 

och som ledare är det viktigt att vara medveten om dessa och stödja och 

parera för dessa. (Yukl, 2012) 

Bergman och Klefsjö (2012), lyfter också fram det viktiga i att ledaren har en 

systemsyn. Med systemsyn menas här att förstå att organisationen och dess 

processer är en del av en helhet där alla delar påverkar varandra. Dessutom 

måste man ha en förståelse för på vilket sätt de påverkar varandra. 

Uppgiften för ledningen blir att få de olika delarna att samverka för att nå de 

mål man satt upp. (Bergman & Klefsjö, 2012). 

För att klara dessa uppgifter och skapa engagemang, övertygelse och 

förståelse för dem, måste ledaren vara en god kommunikatör. För att inte 

missförstås, måste budskapen vara tydliga, övertygande och lätta att ta till 

sig. (Bergman & Klefsjö, 2012). 

2.5 Allas delaktighet 

Alla i en organisation som berörs av ett förbättringsarbete måste få möjlighet 

att vara delaktiga. Det räcker inte med att en chef lyssnar och tar in åsikter, 

utan medarbetare måste delegeras befogenheter och verkligt ansvar. Först då 

finns förutsättningar för dessa att vara kreativa och känna riktig delaktighet 

och yrkesstolthet. (Bergman och Klefsjö, 2012) Dessa tankegångar återfinns 
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också i Toyota Production System och är den del av dess filosofi om att 

respektera människan. I den 10.e principen, ”Utveckla enastående människor 

som följer företagets filosofi”, lyfts teamets och individens utveckling fram. 

Liker (2009) argumenterar med en jämförelse med Maslows behovstrappa 

och han menar att individen skall kunna experimentera och se resultatet av 

sin egen ansträngning. På så vis kan han eller hon få en känsla av 

självförverkligande som ligger högt på behovstrappan och därmed ger hög 

motivation. Om man skapar förutsättningar för delaktighet, ger man också 

deltagarna en känsla av tillhörighet genom gemenskap i att arbeta mot ett 

mål som är större än en själv eller det man själv kan åstadkomma (Liker, 

2009, s224-236). Diane Whitney beskriver i ”Appreciative Leadership” också 

allas delaktighet under strategin ”Inclusion” (Inkluderande). Hon skriver att 

man måste låta alla som är eller skall bli en del av förändringen måste ges 

plats att påverka och bidra. (Whitney, 2010) 

2.6 Ledningsverktyg och förbättringsverktyg 

När man arbetar med ständiga förbättringar är det viktigt att ha ett 

systematiskt förhållningssätt. Som stöd och hjälp för detta sammanställde 

Kaoru Ishikawa de sju förbättringsverktygen. Dessa är främst till för att på 

ett enkelt sätt skapa förståelse för numerisk information. Bland verktygen 

återfinns bland andra styrdiagrammet, paretodiagrammet och 

fiskbensdiagrammet. (Klefsjö, Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck & Sandström, 

1999) 

För att å andra sidan hantera 

verbal information och skapa 

struktur för denna, finns de 

sju ledningsverktygen, bland 

andra släktskapsdiagrammet, 

träddiagrammet och 

relationsdiagrammet. Figur 4 

är ett exempel på ett 

släktskaps diagram. Det kan 

med fördel användas vid 

grupparbeten där man till exempel har till uppgift att besvara frågor som 

”varför har vi problem med…?” Rent praktiskt kan man använda post-it-

lappar som man ”brainstormar” fram och sedan grupperar efter släktskap 

enligt modellen. På så vis kan man skapa översikt och struktur i en stor 

mängd ord och meningar. (Bergman & Klefsjö, 2012).   

2.7 Organisationsstruktur 

Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver organisationsstruktur som den 

formellt beslutade arbetsfördelningen i en organisation. Syftet med denna är 

Fig 4: Släktskapsdiagram (Bergman och Klefsjö 2012, s 

486) 
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att ge förutsättningar för specialisering, gruppering av olika uppgifter, och 

främja samordning. Strukturen fördelar också befogenheter och 

beslutanderätt. Det finns två huvudprinciper för att inrätta en 

organisationsstruktur: funktionsbaserad och marknadsbaserad. Den första 

delar exempelvis in organisationen i inköp, produktion, internservice och 

försäljning, medan den andra fokuserar på vilka kundgrupper man vänder 

sig till, till exempel privatkunder, företagskunder eller utlandskunder. En allt 

vanligare form är matrisstrukturen som består av ett antal grundfunktioner 

som till exempel stödjer olika produktions- eller försäljningsenheter. 

(Jacobsen och Thorsvik, 2008) 

 

2.8 Organisationskultur 

Jacobsen och Thorsvik (2012) menar att det är allmänt accepterat att 

organisationskultur är ett antal grundläggande antaganden 

handlingsmönster som funnits tillräckligt länge och fungerat tillräckligt bra 

för att bli tagna för sanna och tagna för givna. Nya medlemmar i 

organisationen för lära sig dessa och de ifrågasätts inte. Shein (1980), ansåg 

att det finns tre kulturella nivåer där det finns synliga uttryck för kulturen, 

artefakter, medvetna värderingar och normer och grundläggande 

antaganden som inte är medvetna eller synliga.  

 

 

Artefakter

(Synliga uttryck för kultur)

Värderingar och normer

(medvetna)

Grundläggande antaganden

(Tagna för givna, osynliga)

Fig 5: Matrisstruktur (Jacobsen och Thorsvik, 2008, s79) 

 

Fig 6: Kulturella nivåer (Schein, 1980, s 14) 
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2.9 Lärande på arbetsplatsen 

Cheng et alt (2011) beskriver hur viktig utbildning på arbetsplatsen är, både 

för att ge enskilda medarbetare kunskap, färdigheter och kompetens, men 

även för att främja organisationens effektivitet. Detta, menar författarna, har 

också blivit allmänt accepterat och bekräftas av flera undersökningar (Cheng 

et alt, 2011). Lärande på arbetsplatsen syftar på de aktiviteter, verktyg och 

processer som ger medarbetare allt från basala färdigheter till avancerad 

kunskap som behövs för att utföra arbetsuppgifter och uppfylla 

rollbeskrivningar. Det kan röra sig både om formellt och informellt lärande. 

Det formella, syftar på definierade utbildningsinsatser som är planerade och 

budgeterade och det informella, på lärande som huvudsakligen är 

experimentellt, ostrukturerat och oplanerat (Ellinger, 2005). Vissa forskare 

menar att den formella inlärningen i många sammanhang är för svag och 

behöver stärkas med bättre program för detta på arbetsplatser. (Dornan 

2012). Matsuo och Nakahra (2012) fann i en studie att utbildning på 

arbetsplatsen, förutom att öka medarbetarnas kompetens, också bidrar till att 

öka medarbetarnas lojalitet och minska personalomsättning. 

2.10 E-learning 

Det som i dag kallas internet skapades i slutet av 60-talet av USAs militära 

forskningsanstalt ARPA (Advanced Research Project Agency), men utvecklades 

och fick spridning främst av de amerikanska universiteten på 80-talet. 

(Wikipedia - Internets historia, 2019) Det är därför inte märkligt att 

universiteten snart såg möjligheter att utnyttja den nya tekniken för att 

utveckla hur man bedriver utbildning. Redan i början av 90-talet bedrevs 

utbildning på distans med elektroniska hjälpmedel på svenska lärosäten och 

riksdagen kom 1995 med ett kommittédirektiv där man stakade ut hur man 

skulle stödja distansutbildning. I detta framhålls också att 

distansutbildningar spar tid och pengar och att man kan nå grupper som 

tidigare var svåra att nå. (www.riksdagen.se). 

Av samma skäl följde företag och organisationer snabbt efter och såg 

möjligheterna med att utbilda och vidareutbilda sin personal med hjälp av 

elektroniska hjälpmedel. E-learning kan syfta på en rad olika applikationer, 

så som web-baserade utbildningar, annan datorbaserad inlärning, virtuella 

klassrum, digitala kommunikations- och samarbetsplattformar. Dessa 

tillämpningar har många fördelar: kostnads-, leverans-, och tidseffektivitet, 

möjlighet att utföra självständigt utan lärare, och frihet i var och när de 

genomförs. Av dessa skäl ses e-learning alltmer som en viktig del av en 

organisations struktur för utbildning och lärande. Både för formella, 

dokumenterade utbildningar och de mer informella. Inte minst kan dessa 

hjälpa nyanställde att snabbare förstå företagets kultur och värderingar och 

socialisera i sina arbetsgrupper.  (Cheng, B et alt, 2011). Flera studier visar 
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också att företags satsningar på e-learning, ger resultat i form av lägre 

kostnader för utbildning, särskilt när det gäller internet-baserade 

utbildningsprogram. (e.g Luor, et alt., 2009, Newton & Doonga, 2007). Dessa 

fördelar gör att det blir attraktivt för företag och organisationer att använda 

E-learning för att öka sin konkurrens- och överlevnadsförmåga i en snabbt 

föränderlig värld (Chen, H. J., 2010) 

I en studie som jämförde resultat hos medarbetare som genomgått e-

learningprogram med resultat hos de som gått en traditionell 

klassrumsutbildning, kunde man konstatera att resultaten var samma eller 

bättre för de som gått e-learningprogrammet. Det fanns också en skillnad i 

vilken typ av kunskap utbildningen gällde. E-learning var generellt bättre på 

deklarativ kunskap, dvs faktakunskap, och klassrumsutbildningen något 

bättre på procedural kunskap, dvs färdighetskunskap. Denna skillnad 

jämnade dock ut sig 6–8 veckor efter utbildningstillfället. (Beinicke, A. & 

Bipp, T., 2018). 

Förutom kostnads- och effektivitetsskäl, framförs också arbetslivets allt 

snabbare förändringstakt som ett skäl att införa e-learningprogram. I en 

studie gjord i finanssektorn i Sydafrika drog man slutsatsen att 

organisationers anpassningsförmåga till lagar och regler ökade markant med 

införandet av e-learningprogram (Rogerson, C & Scott, E., 2013).  

De positiva effekterna av införandet av dessa program förutsätter förstås att 

de används och att de används på rätt sätt. Flera forskare pekar på problem 

med företags användning och implementering av e-learningverktyg. Det 

finns ofta ett gap mellan avsedd användning och faktisk användning. Detta 

kan bero på låg acceptans hos medarbetare eller bristande engagemang hos 

chefer och ledare i organisationen. Avsaknaden av den ömsesidiga och 

direkta återkopplingen som uppstår i en klassrumssituation där både tränare 

och deltagare vistas kan också påverka. (Cheng et alt, 2011). Wilde och Hope 

(2003) framhåller vikten av att de tekniska lösningar som används fungerar 

bra eftersom acceptansen för teknikproblem generellt är låg. De menar 

vidare att det är av stor vikt att innehållet är strategiskt relevant för företaget 

för att implementeringen skall bli lyckosam.   

2.11 Action Research 

Action Research är en kvalitativ forskningsmetod som utgår ifrån 

deltagande. Istället för att låta personer eller grupper vara studieobjekt, 

engageras dessa i ett förändringsarbete eller en process som även forskaren 

själv deltar i. Man utgår inte från en vilja att förändra någon annan, utan 

snarare ett behov av att åstadkomma en förbättring tillsammans med andra. 

Metoden används främst när människor arbetar tillsammans för att lösa 
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viktiga problem i sina organisationer eller samhällen. Det kan röra sig om allt 

från enkla, lätt överskådliga problem i en liten organisation, till stora 

komplexa samhällsproblem. (Reason, P. & Bradbury, H., 2008). En definition, 

fritt översatt efter Reason är: ”Action Research är en deltagande process som 

handlar om att utveckla praktisk kunskap i samband med sökandet efter att uppnå för 

människor värdefulla mål och syften. Det försöker foga samman handling och 

reflektion, teori och praktik. Detta görs tillsammans med andra i sökandet efter 

praktiska lösningar på frågor som är viktiga för människor, både på individ-, grupp- 

och samhällsnivå” (Reason, P. & Bradbury, H., 2008, s4). Reason och Bradbury 

beskriver vidare att metoden kräver samarbete, engagemang och ömsesidiga 

relationer med deltagarna och att platser eller forum för kommunikation 

måste skapas där dialog och utveckling uppmuntras och får ta plats. Allt 

detta innebär att det är en levande, framväxande process, som inte kan 

förutbestämmas exakt, utan den utvecklas och ändras i takt med att de som 

är engagerade i den, fördjupar sin kunskap om den samma. Författarna 

menar också att man snarast kan se Action Research som en samling 

arbetssätt och förhållningssätt till vetenskapligt arbete snarare än en specifikt 

avgränsad metod (Reason, P. & Bradbury, H., 2008). Det innebär också att 

man inom ett projekt kan använda sig av flera olika tekniker för 

datainsamling. Det kan vara kvalitativa, kvantitativa eller mixade. Gelareh, 

Holley & Biggins (2016) argumenterar vidare för att Action Research lämpar 

sig särskilt väl för att erbjuda insikter och transparens i förändringsprojekt. 

Inte minst för att ansatsen förutsätter att processen utvecklas från mitten och 

utåt, snarare än uppifrån ledningen och ner. (Ibid) 

Action Research har med sin innovativa karaktär och starka förhållning till 

ständiga förbättringar, idag en stark ställning inom flera områden så som 

hälsa och sjukvård, utbildningssektorn och organisationsutveckling 

(Helskog, G.,H., 2014) 
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Reason och Bradbury (2008) förklarar Action Research utifrån fem 

dimensioner: 

 

1. Praktiska problem (practical issues) - Metoden utgår ifrån praktiska problem 

som människor i sin vardag i organisationer eller samhällen känner ett behov 

av att komma till rätta med. 

2. Kunskap i handling (Knowledge-in-action) - När man tar sig an dessa utvecklas 

levande kunskap. Själva sökanden efter lösningar eller utveckling kan vara 

lika viktig som det specifika resultatet. Praktisk handling följs av reflektion. 

3. Deltagande och demokrati (Participation and democracy) - Förutsättningen är att 

både handling och reflektion sker tillsammans och på likvärdiga grunder. 

4. Mänsklig utveckling (Human flourishing) - Action research kan vara frigörande 

eftersom individer och grupper utvecklar metoder för hur man söker ny 

kunskap. 

5. Framväxande form i utveckling (Emergent developmental form)- Inom Action 

Research är kunskap organiskt framväxande och formen inte fast, utan 

snarare beroende av de erfarenheter och lärdomar som uppstår i processen. 

(Reason, P. & Bradbury, H., 2008). 

Författarna menar att action research i grunden skiljer sig från 

konventionella akademiska metoder. Även den är en metod för systematisk 

utveckling av kunnande och kunskap, men utgår från andra behov, 

använder sig av andra metoder för att samla kunskap och har en annan 

relation till praxis. Gängse akademiska metoder riktar ofta in sig på att ta 

fram akademiska teorier baserade på praktik eller ta fram teoretisk eller 

empirisk kunskap som kan appliceras i handling. Inom action research, 

däremot, bör kunskap betraktas som det vi lärt oss när vi arbetat i en kontext 

av handling med syftet att förbättra och den förändring vi själva genomgått i 

samarbete med andra under detta arbete. Detta, menar han, är fundamentala 

skillnader i synen på kunskap, inte bara metodiska. (Reason, P. & Bradbury, 

H., 2008). 

  

Fig 7: Dimensioner i Action Research. Reason, P. & Bradbury, H., 2008, 

s 5 
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Arbetsmodeller inom action research: 

Kurt Lewin var en tysk-amerikansk psykolog som blev känd som en av 

pionjärerna inom social- och organisationspsykologi. Hans 3-stegsmodell för 

organisatorisk förändring 1.unfreeze - 2. Change - 3. Refreeze (input-

transformation-output) har blivit spridd och kan ses som grunden för hur 

Action Research fungerar. Modellen är grunden för en cyklisk process som 

upprepas en eller flera gånger. (Cummings, S. et alt, 2015). 

 
 

 

 

1. Första steget i cykeln börjar med planering. Huvudelementen är första 

diagnos, datainsamling, återkoppla resultat och planera åtgärder. I 

denna fas förankras också behovet av förändring hos alla berörda. 

 

2. Andra steget är handlingar och åtgärder. Här sker också lärande och 

återkoppling kan även ske till steg 1 för att ändra de ursprungliga 

planerna.  

 

3. I tredje steget, resultatet, kommer faktiska beteendeförändringar, både 

som resultat av steg 1-planeringen och återkopplingen från steg 2. Här 

samlas också data in för att utvärdera effektiviteten av åtgärderna och 

återkopplas till steg 1 för upprepande av cykeln. Mindre förändringar 

kan också ske som återkoppling till steg 2 innan cykeln avslutas. 

  

Fig 8: Lewins tre-stegsmodell för organisatorisk förändring. (Lewin, 1958) 
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Cykler inom action research: 

 

Lewins 3-stegsmodell upprepas i en eller flera cykler för att uppnå varaktig 

förbättring. I detta påminner den mycket om PDCA-cykeln som beskrivs i 

kapitel 2.2. Om ambitionen är att få större kunskapsspridning efter uppnått 

resultat och reflektion, kan men också vidga perspektivet till andra och tredje 

persons ansats. (Reason, P. & Bradbury, H., 2008) 

Förste, andre och tredje persons forskningsansats 

Som ett sätt att beskriva bredden och definiera olika ansatser inom Action 

Research kan man dela in metoden i förste, andre och tredje persons 

forskningsansats. (Reason, P. & Bradbury, H., 2008) 

Första persons forskningsansats - Utgår från den enskilde forskarens 

förmåga att odla ett undersökande och forskande förhållningssätt till dennes 

eget liv och verksamhet, att göra medvetna val och utvärdera vilka effekter 

dessa handlingar får på omvärlden. Denna praxis introducerar den 

undersökande ansatsen i många av våra aktiviteter, inte som observerande 

forskare, utan som deltagare. Första persons forskningsmetod erbjuder en 

metod för hur vi kan övervaka effekten av vårt eget beteende och våra 

handlingar. (Marshall and Mead, 2005) 

Andra persons forskningsansats - behandlar vår förmåga att göra en 

undersökning i verkliga möten med andra om gemensamma problem. Andra 

personens forskningsmetod börjar med dialog och innefattar utvecklingen av 

forskningsgrupper och lärande organisationer.  

Tredje persons forskningsansats - adresserar behovet av att expandera de 

relativt små projekteten som förste och andre personens metod kan omfatta, 

till att kunna ha större påverkan. Denna strategi ämnar skapa ett bredare 

nätverk av forskare med liknande mål. Det kan tex röra sig om projekt i olika 

delar av världen, där man kan inte kan träffas i verkligheten. Därför blir 

Fig 9: Actions Researchs cykler (.wikipedia, action research, 2019) 
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skriftlig och annan dokumentation av processerna viktig i detta fall för att 

kunna säkra gemensamt lärande. (Reason, P. & Bradbury, H., 2008). 

Kritik av Action Research 

Action Research har blivit mer och mer spritt och har många fördelar så som 

att det är engagerande, demokratiskt och kreativt frigörande (Reason, P. & 

Bradbury, H., 2008). Dock finns nackdelar och problem. Den vanligaste 

invändningen är subjektivitet. Forskningens resultat är till sin karaktär ofta 

subjektiva och kan vara svåra att verifiera och upprepa. Det kan finnas risk 

för att forskaren blir starkt involverad och att han eller hon därigenom 

påverkas i analys- och resultatarbetet. En annan invändning kan vara att 

forskaren ofta är knuten till den organisation man verkar i och därför är 

utsatt för press eller eget behov att få ett bättre resultat än en utomstående 

skulle få. (Essays, UK, November 2018) Detta problem diskuteras vidare av 

Albinsson och Arnesson i rapporten ” How Critical can you be as an On-

going Evaluator” (2010). De lyfter fram skillnaden mellan den kontinuerliga 

utvärdering som sker i ett Action Research-projekt och den uppföljning av 

resultat som normalt sker. Särskilt viktigt blir det att upprätthålla en bra 

balans av kritik och förhålla sig så objektiv som möjligt när ett projekt är 

politiskt styrt. (Ibid) 

Helskog (2014) beskriver en pågående debatt i den akademiska världen, 

mellan olika läger av mer traditionella forskare inom olika 

samhällsvetenskaper och förespråkare för action research. Vissa ifrågasätter 

om metoden överhuvudtaget skall betraktas som vetenskap, medan andra 

argumenterar emot med att ifrågasätta vilka kriterier som läggs till grund för 

definitionen av vetenskap. En tredje falang, framförallt action research-

praktiker själva, tycker inte att debatten är viktig, utan vill fokusera på vilken 

positiv förändring forskningen i stället åstadkommer. (Ibid) 
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs hur den aktuella forskningsmodellen har tillämpats och val av 

metod motiveras. Sedan behandlas författarens förförståelse och involvering i 

projektet, därefter beskrivs studiens urval och arbetets vetenskapliga ansats. Efter det 

kommenteras de etiska överväganden som gjorts och till sist redogörs för hur 

projektet genomfört i praktiken. 

3.1 Studiens tillämpning av Lewis 3-stegsmodell 

Action Research bygger på att undersökningen och resultatet av densamma 

genomförs och uppstår samtidigt (Reason, P. & Bradbury, H., 2008). Det 

innebär att förloppet inte enkelt kan beskrivas som en linjär följd av 

händelser med planering, genomförande och ett resultat som kommer ut i 

slutet. Snarare är det en process som pågår i fler dimensioner samtidigt; en 

handling ger ett resultat och en reflektion som påverkar nästa steg. Därför 

beskrivs denna studies tillämpning av Lewis modell i två dimensioner: 

Insatser och resultat/insikter. Insatserna, det vill säga det praktiska 

genomförandet, behandlas i detta kapitel och den andra, resultat och insikter 

behandlas i resultat- och analyskapitlet. I beskrivningen av insatserna, som 

tillhör metodkapitlet, förekommer också ibland reflektioner och insikter som 

påverkat valen av hur dessa insatser genomförs. Dessa är exempel på de 

mindre förändringar som kan ske inom cykeln. (Jmfr. Feedbackloop A och B 

i fig.8, sid. 12) 

 

 
 

3.2 Action Research - en motivation 

Som beskrivits i teorikapitlet, är Action Research en metod som används 

utifrån ett behov av och ett engagemang för, att göra en positiv förändring i 

det sammanhang eller den omgivning man befinner sig. Detta projekt har sitt 

Fig 10: Denna studies tillämpning av Lewins 3-stegsmodell. (Reason, P. & Bradbury, H., 2008). 
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ursprung i författarens egen och hans teammedlemmars vilja och behov av 

att förbättra en process som de använder i sin vardag. I många av de 

processer som de driver, arbetar de med ett förbättringsarbete som tillämpar 

någon form PDCA-cykeln (kapitel 2.2). Det finns i organisationen ingen 

uttalad strategi att använda offensiv kvalitetsutveckling enligt Bergman och 

Klefsjös (2012) definition. Däremot finns alla de ingående delarna i 

hörnstensmodellen inkorporerade som olika starka delar av företagets 

uttalade strategi och värderingar. Därför har det känts naturligt att använda 

många av de teorier och modeller som beskrivs inom offensiv 

kvalitetsutvecklig, även om varken författaren eller dennes kolleger till 

vardags definierar arbetet med denna terminologi.  

En av organisationens uttalade värderingar är att ständigt försöka förbättra, 

förändra och prova okonventionella lösningar. Denna är starkt socialiserad 

bland de flesta av företagets anställda. Detta gjorde att det engagemang och 

intresse som behövs för ett Action Research-projekt fanns på plats och flera 

initiativ till förbättringsåtgärder hade tagits av teammedlemmar redan innan 

projektet startades. När man tittade på de fem dimensioner som Reason & 

Bradbury, (2008) anger som utmärkande för Action Research: Praktiska 

problem, kunskap i handling, deltagande demokrati, mänsklig utveckling 

och framväxande form, tyckte författaren att detta stämde väl överens med 

hur han trodde att teamet och organisationen skulle kunna arbeta.  

Projektet baserades på Lewins 3-stegsmodell som beskrivits i 2.11. Detta 

projekt omfattar en cykel, men eftersom det rör sig om ett samarbete med 

många inblandade beskrivs den bäst som en andra personens ansats enligt 

modellen i 2.11 (Reason, P. & Bradbury, H., 2008).  

3.3 Avgränsning 

Actions Research genomförs ofta cykliskt, dvs att processen upprepas för att 

uppnå en förbättring i flera steg, på liknande sätt som PDCA-modellen 

föreskriver. Det kan också innebära att resultat och insikter kan spridas till en 

vidare krets enligt teorin om 1.e, 2.e och 3.persons forskningsansats innan en 

ny cykel påbörjas.  Denna studie beskriver, av omfattningsskäl, endast en 

cykel. Dock bör påpekas att metoden föreskriver att även mindre 

förändringar och korrigeringar görs inom samma cykel. (Reason, P. & 

Bradbury, H., 2008). Detta har gjorts även i denna studie.  

3.4 Författarens förförståelse och deltagande 

Författaren arbetar sedan ett par år som avdelningschef i organisationen som 

undersöks. Tidigare har han även jobbat på lägre chefsnivå och som 

medarbetare. Detta medför en god förförståelse för hur den delen av 

organisationen fungerar, både ur medarbetarperspektiv och chefsperspektiv 
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(Patel & Davidson, 2011). Dock är organisationen som helhet stor och 

författaren har ingen egen erfarenhet av att arbeta i de andra delarna i 

koncernen som är involverade i undersökningen, dvs den centrala eller 

globala försäljningsorganisationen, produktutvecklingen eller 

centralorganisationen 

3.5 Projektets deltagare - Studiens urval 

Projektets deltagare har varit utbildningsansvarig på centralorganisationen, 

här kallad NN, tre teammedlemmar på den lokala enheten varav två arbetar 

som utbildningscoacher och författaren själv. Dessutom har ett tiotal 

medarbetare testat utbildningsmoderna. Dessa har gett feedback till coacher 

och författaren, dock utan att själva delta i modellens utvärderingsmöten. 

 

En mer utförlig organisationsbeskrivning presenteras i resultatdelen. 

Följande enheter inom koncernen berörs och benämns med följande 

förkortningar i texten: 

 

Centralorganisationen  CO 

Produktutvecklingen PU 

Försäljning globalt FG 

Försäljning centralt (land) FC 

Försäljning lokalt FL 

 

3.6 Vetenskapligt förhållningssätt 

Ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär att forskaren utgår ifrån 

observation och tolkning av studieobjektet.  Detta till skillnad från det 

positivistiska förhållningssättet som söker förklara företeelser främst genom 

verifierbara empiriska undersökningar. Den hermeneutiska forskaren skapar 

mening och sammanhang med sin tolkning (Patel & Davidson, 2011). 

Victor J. Friedman och Tim Rogers menar i ”Action Science: Linking Causal 

Theory and Meaning Making in Action Research ”, att Action Research 

strävar efter att integrera den beskrivande, tolkande hermeneutiken med den 

mer verifierbara positivistiska undersökningen (Friedman, V. J & Rogers,T., 

2008). Marja Liisa Swantz hänvisar till Stephen Kemmis i ”Participatory 

Action Research as Practice” och menar att AR kan delas in i tre grupper: 

empirisk analytisk (eller positivistisk), hermeneutisk(tolkande) och kritisk 

(Swantz, M. L, 2008). 

Författaren ser sitt eget förhållningssätt i denna studie som primärt 

hermeneutiskt, då studieobjektet och omvärlden tolkas, främst ur egen 

empirisk erfarenhet. 
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3.7 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Den kvantitativa datainsamlingen innebär ofta att större mängder data 

samlas in, ofta med numerisk information. Själva undersökningen görs ofta 

experimentellt och analysen görs med statistiska metoder. Om verbal 

information samlas in, används slutna frågor där variationen av 

svarsalternativ begränsas. Den kvalitativa datainsamlingen sker å andra 

sidan gärna i en fallstudie och kan tex innehålla djupintervjuer med öppna 

frågor och möjlighet till utvecklade svar. Analysen görs tolkande. En tredje 

metod är att blanda dessa två metoder, dvs att både göra ett färre antal 

djupintervjuer och ett experiment eller en enkätundersökning med många 

respondenter. Detta kallas mixad metod (Creswell & Creswell, 2018). 

Forskningsmetoden i denna studie är kvalitativ. 

3.8 Validitet och reliabilitet 

Forskaren behöver klargöra vilka steg som tas i studien för att säkra 

noggrannheten och trovärdigheten i resultaten. Validitet innebär inte samma 

sak i en kvalitativ studie som i en kvantitativ, den är heller inte en självklar 

följd eller grund för reliabilitet eller generaliserbarhet. Kvalitativ validitet 

innebär att använder vissa procedurer för att säkra noggrannhet medan 

kvalitativ reliabilitet handlar om att forskarens har ett konsekvent 

vetenskapligt förhållningssätt genom studien och även andra projekt. 

Creswell och Creswell (2009) menar dock att reliabiliteten inte är på samma 

sätt är avgörande för en kvalitativ studie som den är för kvantitativa studier 

(Ibid). 

Validiteten innebär att sanningsenligt och grundligt redovisa de mekanismer 

och situationer som resultaten uppstått i, så att läsare och framtida forskare 

själva kan bedöma om de kan använda metoden i en annan kontext. Därför 

är noggranna och breda beskrivningar av den kvalitativa undersökningen 

avgörande. Dessa beskrivningar, både av var och hur de är genomförda, 

ligger till grund för en extern betraktare när denne skall bedöma i vilken 

grad metod och resultat kan upprepas i en annan situation. (Mohiuddin, M., 

2014). 

För att uppnå så hög validitet som möjligt, har författaren i denna studie 

dokumenterat alla workshops och intervjuer med ljud- eller videoinspelning. 

Intervjuguider med förberedda frågor finns sparade och skriftlig 

dokumentation med resultatet av workshop och återkopplingsmötet finns 

också sparat. Vidare har författaren från processens första början, fört en 

forskningsdagbok, där alla händelser och aktiviteter rörande arbetet 

nedtecknats. I rapporten är alla uppfattningar som inte tillskrivs en källa, 

författarens egna. Dessa redovisas så ärligt som möjligt och författaren 

försöker hålla en ödmjuk inställning och ifrågasätta egna åsikter och den 
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egna verklighetsuppfattningen. Vidare tillåts även de andra deltagarnas 

åsikter och tolkningar komma med i beskrivningen. I de olika 

beskrivningarna redovisas om data inhämtats från externa källor eller om de 

är resultatet av författarens egna erfarenheter.  

Valet att anonymisera texten, som beskrivs vidare nedan, är också 

betydelsefullt för studiens reliabilitet. Anonymiseringen kan, enligt 

författarens egen åsikt, minska risken för denne att göra jäviga tolkningar 

som är till fördel för honom själv eller organisationen.  

3.9 Etiska överväganden 

En vetenskaplig undersökning innebär ofta att man inhämtar kunskap och 

data från andra människor, om dessa människor och deras situation. 

Forskaren måste skydda de som medverkar i en undersökning, både för 

deras skull och för undersökningens. För att resultatet skall vara trovärdigt, 

måste det finnas förtroende mellan forskare och respondent och forskaren 

bör undvika att samla in material som kan skada respondenten. I 

analysarbetet måste forskaren sträva efter att redovisa resultat och slutsatser 

objektivt och inte låta tolkningen gå i en i förväg önskad riktning (Creswell & 

Creswell, 2018) 

För att underlätta för de medverkande att känna sig fria att uttrycka åsikter 

och tankar, gjordes valet i denna studie, att all dokumentation skulle 

anonymiseras, dvs att varken namn, varumärken eller andra igenkännbara 

tecken skulle finnas med. Detta kommunicerades till de medverkande.  

3.10 Genomförande - Insatser  

Här beskrivs projektets förlopp och de praktiska insatser som gjorts, det vill 

säga den tillämpade modellens första dimension. Förloppet följer de steg 

som beskrivits i modellen. 
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3.10.1 Steg 1 - Planering 

 

Val av studieobjekt 

Enligt författarens erfarenhet, finns i organisationens kultur, en stark 

förväntan att chefer och ledare skall finnas nära medarbetarna på golvet. 

Trots att organisationen formellt har en klassisk hierarkisk struktur, beskrivs 

den ofta av medlemmarna själva som relativt platt. Det finns inga yttre 

attribut som skiljer chefer från medarbetare och alla anställda förväntas ge 

feedback till varandra oavsett roll och position. Detta medför bland annat att 

chefer och ledare ofta har en god inblick i hur olika processer fungerar i 

verkligheten. Helt enkelt eftersom man ofta deltar i dem på liknande villkor 

som medarbetare. I processer som kräver specialistkompetens intar chefen en 

stödjande roll vid sådana tillfällen. I detta arbetssätt finns en av de 14 

principerna från LEAN-strategin inom Toyota Production System (kapitel 

2.3) i viss mån inbyggd, nämligen den att ”gå och se med egna ögon” 

(japanska: genchi genbutsu). Många förbättringsinitiativ startar just ur 

erfarenheter som görs vid sådana tillfällen eller på initiativ från medarbetare 

eller specialister som återkopplat om problem de själva erfar i processer. 

Därför uppstod en viss frustration när man skulle börja använda nya E-

learning-verktyg för utbildningen av nyanställda och vidareutbildning av 

tidigare anställda. Många av teammedlemmarna är seniora, har jobbat i 

många år och har samlat på sig mycket erfarenhet och kunskap. Några av 

dessa har även rollen som lärare eller ”trainers” och undervisar nya 

medarbetare efter att de rekryterats in. Tidigare hade man använt 

undervisningsmaterial som teammedlemmarna själva utvecklat i 

kombination med material de fått från Försäljning centralt, (FC).  När man nu 

skulle gå över till att använda e-learningmodulerna som Centralorganisationen 

(CO) tillhandahöll i stället, uttryckte dessa trainers, en frustration över 

kvaliteten och relevansen i modulerna. Dock resulterade inte feedbacken i 

några förändringar eller åtgärder. Varken den som gavs personligen på den 

lokala enheten eller den som gavs i form av digitala enkäter efter genomförd 

utbildning. Resultatet var att man återgick till att göra utbildningarna på det 

gamla sättet, dvs en klassrumssituation med ett antal elever och en lärare.  

Fördelarna som man ute på den lokala enheten hade hoppats på med de nya 

modulerna var många: Slippa vänta tills man har en tillräckligt stor grupp, 

möjlighet att individanpassa utbildningen, effektivitet och flexibilitet. Dessa 

uteblev nu. Alla deltagare hade medverkat i on-line-utvärderingar, men de 

sade fortfarande att det kändes som att deras input inte togs emot, utan ”blev 
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hängande i luften”.  Det blev klart att det fanns ett behov hos medlemmarna 

i organisationen av att medverka till att förbättra programmet och att man då 

behövde samarbeta med centralorganisationen (CO). 

Det man tydligt kände på den lokala enheten, var att den nära koppling 

mellan utveckling, ledning och verksamhet som beskrivits tidigare, inte 

fanns mellan centralorganisationen som utvecklar och tillhandahåller 

utbildningarna och de som arbetade ute på de lokala enheterna. Detta 

uppfattades inte som märkligt eller oväntat. Snarare något man uttryckte en 

uppgiven vana inför. När problemet analyserades, tolkades det av 

författaren som mer än ett enskilt problem som gällde de aktuella 

utbildningarna. Snarare kändes problemet igen som ett som fanns på flera 

ställen i organisationen och som hade att göra med hur man som lokal enhet 

tar emot styrning ifrån framförallt Centralorganisationen (CO), men även 

Försäljning Centralt (FC). Författarens tolkning av det generella problemet var 

att man var duktig på att ta emot instruktioner och styrning från 

centralorganisationen och genomföra sådan, men att man var sämre på, eller 

saknade verktyg för, att ge konstruktiv återkoppling i de fall där det skulle 

behövas. Resultatet då, blev ofta en frustration och uppgivenhet. 

När detta förhållande jämfördes med det som gällde på den lokala enheten 

var det tydligt att den största skillnaden var den att utvecklarna från 

centralorganisationen eller deras ledare inte fanns med på golvet för att se 

hur e-learning-programmen fungerade ute i verksamheten. Visserligen fanns 

on-line-utvärderingar av utbildningarna, men författaren hade själv svarat 

på en sådan och visste att den inte skulle kunna ge en rättvis bild av den 

feedback han själv fått av medarbetare. Man behövde simulera ett sätt att rita 

upp Ohnos kritcirkel på utbildningsgolvet och bjuda in 

Centralorganisationens utbildningsutvecklare att ställa sig i den så att de 

skulle kunna ”gå och se själv- genchi-genbutsu” (Liker, 2009). 

Självklart hade man kunnat bjuda in en eller fler personer från CO på besök 

för att på så sätt kunna ge feedback, men det skulle bara hjälpa vid det enda 

tillfället. Ambitionen blev i stället att utarbeta en modell som kunde 

användas fler gånger och på fler ställen. Då behövdes något mer tids- och 

kostnadseffektivt. Med tanke på att problemet inte utspelades på ett fabriks- 

eller butiksgolv, utan snarare i mellanmänsklig kommunikation, föddes 

tanken på att använda Skype-träffar för att åstadkomma en kvalitativ 

utvärdering där användare och utvecklare kunde träffas i realtid och 

dessutom se och lära känna varandra. Allt för att öka kvaliteten i 

utvärderingen och öka förståelsen för varandras situationer och på så vis 

förbättra utbildningarna och användningen av dessa. Ambitionen och 

förhoppningen var så klart också att modellen skulle kunna användas på 
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andra områden där bristen på återkoppling till centralorganisationen var 

tydlig. 

Ett projekt formulerades vid det här laget som att ”utarbeta en modell för 

återkoppling och utvärdering på distans för förbättring av utbildningar och 

andra verktyg som tillhandahålls av centralorganisationen”. Studieobjektet 

var valt. 

Planering 

Författaren kontaktade NN som var ansvarig för utbildningarna på 

centralorganisationen och presenterade förslaget om utvärderingsprojekt. 

Han var mycket intresserad och såg stora möjligheter för hans organisation 

att kunna få ut värdefullt material av projektet. Han rekommenderade också 

att förankra projektet hos ett antal personer i organisationen för att ge det 

validitet. Det rörde sig om utbildningsansvariga på Försäljning Globalt (FG), 

Försäljning Centralt (FC) och chefen för enheten där författaren själv 

arbetade.  

Huvudmomentet i projektet skulle vara ett Skype-möte där ansvarig för det 

aktuella utbildningsprogrammet närvarade tillsammans med ett antal 

teammedlemmar och författaren. En av utmaningarna var att skapa en 

modell som skulle ge något mer än de gängse online-utvärderingarna, men 

som ändå var tids-och kostnadseffektiv. Det blev därför uppenbart att tiden i 

Skype-mötet skulle vara ganska dyrbar, varför en god förberedelse för denna 

skulle vara nödvändig. På avdelningen hade man redan pratat mycket om 

framförallt var man tyckte att bristerna fanns. Men det var ganska 

ostrukturerat och det skulle kunna finnas en risk för att att Skypemötet inte 

skulle bli tillräckligt skarpt. Därför bestämdes det att ett förberedande möte 

skulle hållas på lokala enheten innan huvudmötet där bara 

teammedlemmarna och författaren genomförde en workshop utifrån 

förbättringsbehoven. På så vis ville man vara väl förberedda när mötet väl 

skulle genomföras. Dessutom behövdes en mindre, förberedande intervju 

med NN, där författaren kunde få svar på nödvändiga frågor och ta del av 

dennes perspektiv. Sex moment identifierades vid den här tidpunkten och 

behövde planeras in: 

Insatser 

o Förintervjuer/diskussion med NN 

o Förankring i teamet 

o Utbildningstillfällen 

o Förberedande workshop 

o Skype-mötet (huvudmomentet) 

o Uppföljning 
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Ett presentationsbrev skrevs och skickades ut det till de personer i de olika 

delarna av organisationen som behövde informeras. Fler personer på den 

lokala enheten behövde involveras och efter att förankringen i de olika 

delarna av organisationen säkrats, planerades informationsträff för teamet, 

utbildningstillfällen, workshop, intervjuer och själva Skype-mötet in. 

Datainsamling Förintervju 

En intervjue gjordes med NN innan workshopen och arbetet på lokala 

enheten påbörjades. Syftet var dels att öka författarens egen förståelse för hur 

utbildningsavdelningen på centralorganisationen fungerade, dels att skapa 

en bild av vilken sorts information och feedback själv önskade få ut av det 

planerade Skype-mötet. Dessutom ställdes frågor kring vilka 

utvärderingsmetoder man använde i dag, hur NN tyckte att de fungerade 

och om man fått nån feedback från andra enheter. Intervjun var av 

semistrukturerad karaktär och förbereddes med en intervjuguide. (Bilaga 1) 

De genomfördes via Skype. 

Datainsamling dokumentation. 

I den påföljande diskussionen blev det också tydligt att 

organisationsstrukturen är viktig för förståelsen av hur kommunikationen 

fungerar i organisationen, därför klargjorde NN hur organisationsstrukturen 

ser ut från hans perspektiv. Han skickade också organisationskartor efter 

mötet. För att komplettera författarens egen förståelse för 

organisationsstrukturen inhämtade denne även dokumentation, både 

övergripande om koncernen och på detaljnivå, om den egna enheten.  

Förankring i teamet 

Teamet träffades och diskuterade syftet med projektet och vad man skulle 

göra. De teammedlemmar som redan genomgått utbildningarna gav också 

redan här input om vad som fungerat bra, men framförallt vad som 

fungerade dåligt. Man kunde utläsa ett högt engagemang. 

3.10.2 Steg 2 - Åtgärder 

 

Utbildningstillfällen 

Vissa av teammedlemmarna hade redan genomfört utbildningarna som 

skulle utvärderas. De deltagarna som ännu inte gjort det fick tillfälle till det. 

Utbildningarna genomfördes utan stöd av lärare eller coach. Det var i allt tre 

moduler inom samma produktområde som skulle utvärderas. Den första 

hade fokus på produktgruppen i förhållande till omvärld och lokal marknad, 

den andra på själva kundmötet och den tredje var mer tekniskt inriktad med 
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fokus på själva produkterna. Alla som gick utbildningarna hade blivit 

ombedda att tänka kritiskt och utvärderande när man gjorde utbildningarna 

för att se och upptäcka förbättringspotentialer. 

Förberedande workshop med ledningsverktyg 

Efter att alla deltagarna i teamet genomgått utbildningarna, gjordes en 

workshop för att förbereda videolänk-mötet som var huvudmomentet. Fyra 

teammedlemmar och författaren samlades i ett konferensrum med tillgång 

till storbildsskärm där man kunde gå igenom utbildningarna tillsammans.  

Författaren agerade ledare för workshopen som organiserade i form av 

brainstorming med efterföljande gruppering med släktskapsdiagram (Bergman 

& Klefsjö, 2012). Ämnet definierades som ”Vilka är problemen med E-

learning-programmet?” Modulerna gicks igenom från början till slut. 

Associationer och diskussioner uppstod under vägs och deltagarna fick 

skriva ner sina nyckelord på lappar. Efteråt lästes lapparna upp och 

koncensus skapades om vad de betydde (vilket inte betydde att alla hade 

samma åsikt i sak). Sedan användes släktsskapsdiagrammet för att gruppera 

och förstå de tankar och reflektioner som alla bidragit med. På så vis kom 

man fram till ett antal olika områden och specifika frågor som hade stor 

förbättringspotential. Det gjordes även en prioritering av de ämnen man 

kommit fram till och en enighet om vad som var det viktigaste skapades. I 

tillägg till workshopen adresserades även de frågor som NN i förintervjun 

hade sagt att han gärna vill har svar på.  

Det slutliga resultatet av workshopen var ett antal ämnen eller 

huvudrubriker där man såg förbättringspotentialer och i tillägg svar på de 

frågor som framkommit i förintervjun. 

Videolänk-mötet 

De tekniska förutsättningarna för Skypemötet var samma konferensrum som 

använts för workshopen. Videosamtalet kopplades till storbildsskärmen, så 

att alla deltagare kunde se och höra varandra. Själva e-learning-modulerna 

visades också på denna skärm och delades virtuellt med NN, så att man 

kunde diskutera detaljer i dessa på distans. 

En agenda hade förberetts och denna visades också på skärmen. Den byggde 

på de ämnesområden och frågor som man kommit överens om på den 

förberedande workshopen och användes som utgångspunkt för mötet. Mötet 

började med att alla presenterade sig själva kort med namn, roll och hur 

länge man arbetat i företaget och på den specifika avdelningen. 

För att undvika den otydlighet som många av deltagarna tidigare erfarit vid 

andra gruppsamtal över video-länk, var agendan strukturerad för att hjälpa 

till med ordningen under mötet: 
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Gruppen började med att delge vilka erfarenheter man gjort under varje 

rubrik. Ibland föreslog man även direkt förbättringar. NN lyssnade och 

ställde följdfrågor. Många diskussioner mellan teammedlemmarna och NN 

fördes och nya idéer om förbättringar uppstod ibland under tiden. Förutom 

detta, berättade också NN en hel del om tankarna bakom de olika momenten 

i utbildningen och om de olika behoven i olika delar av världen. Detta 

skapade intresse hos deltagarna och nya insikter gjordes. Till sist besvarades 

de frågor NN tidigare meddelat att han gärna ville ha svar på. 

3.10.3 Steg 3 - Beteendeförändringar 

Uppföljning med NN 

För att utvärdera projektet och komma fram till vilka åtgärder som skulle 

kunna tas i respektive organisation, förberedde författaren ett antal frågor 

som skickades till NN. Ett samtal och en diskussion fördes om detta och NN 

besvarade även frågorna skriftligen  

Uppföljning i teamet 

Teamet och författaren träffades för att reflektera över vad man lärt sig i 

processen.  Mötet skedde ca fyra veckor efter videosamtalet med NN gjorts. 

Dessa genomfördes som en semi-strukturerade intervjuer med en förberedd 

intervjuguide.  

Informationssamtal andra intressenter 

Författaren kontaktade de övriga personer som han hade knutit an till i 

början av projektet och berättade om resultat och erfarenheter. Nya 

reflektioner gjordes och tankar och idéer delades. 

Nya rutiner 

Utifrån erfarenheterna som gjordes, ändrade teammedlemmarna hur man 

använde sig av de existerande utbildningsmodulerna, redan innan någon 

förbättring eller förändring av dessa faktiskt hade skett. NN och dennes 

avdelning tog med sig feedback, som delvis var ny, i den vidare processen 

med att förbättra utbildningarna.  

Ämne 1 Gruppen sänder NN ställer följdfrågor och kommenterar

 Diskussion 

Ämne 2 Gruppen sänder NN ställer följdfrågor och kommenterar

 Diskussion 

Etc. 

Förberedda Gruppen sänder NN ställer följdfrågor och kommenterar

 Diskussion 

Frågor  
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Själva processen som provats med ”utvärdering på distans” med en 

förberedande workshop och ett strukturerat feedbackmöte, har inte 

etablerats. Erfarenheterna i organisationen tyder dock på att det kan vara ett 

effektivt sätt att göra en kvalitativ undersökning när man inte har möjlighet 

att finnas på plats på golvet. 

4 Resultat och analys 

Här presenteras resultaten av undersökningen. Som tidigare beskrivits, är Action 

research en metod där undersökning, resultat och analys ofta sker samtidigt och i 

samverkan. I detta kapitel beskrivs skeendet som definierats som den andra 

dimensionen i den tillämpade modellen (se kapitel 3 Metod). Här läggs fokus på 

observation, reflektion och lärande - undersökningens resultat. Kapitlet inleds med 

en presentation av studieobjektet. Den är resultatet både av information som 

inhämtats från företagets egen dokumentation, utbildningsmaterial och resultat av 

intervjuer och forskarens egna observationer. Till sist görs en sammanfattning av 

resultaten som helhet. En stor del av detta kapitel är tolkningar av fakta och 

företeelser (jfr. Hermeneutik i metodkapitlet). Om inget annat anges är dessa 

författarens egna.  

4.1 Presentation av studieobjektet 

För att ge en bakgrundsbild till hur organisationen som studerats fungerar 

och i vilken miljö projektet har utförts, ges här en översikt över dess struktur 

och en inblick i företagskulturen. Organisationen är ett stort internationellt 

handelsföretag med verksamhet i en stor del av världens länder. Dess 

historia sträcker sig tillbaka till mitten av förra seklet och företaget har haft 

en kontinuerlig expansion, men framförallt de senaste tjugo åren har takten 

ökat och man har i dag drygt 400 försäljningsenheter. I sin kommunikation, 

både den externa och den interna betonar företaget att det är 

värderingsdrivet och strävar efter att nå en mycket bred kundgrupp.  

Det finns många bolag inom koncernen, men alla är inte viktiga för denna 

studie och kommer därför heller inte att beskrivas här. Här läggs fokus på de 

delar av organisationen som direkt medverkar i undersökningen eller är 

sammankopplade med någon av dessa. Följande förkortningar används för 

dessa enheter i texten: 

 

Centralorganisationen  CO 

Produktutvecklingen PU 

Försäljning globalt FG 

Försäljning central (land) FC 

Försäljning lokalt FL 
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4.1.1 Organisationsstruktur 

  

Koncernen består av ett antal bolag med olika uppgifter. För denna 

framställnings skull görs här en förenklad översikt där fokus ligger på de 

delar som ingår i undersökningen. Det finns en centralorganisation som styr 

koncept och övergripande inriktning, hädanefter kallad 

centralorganisationen, CO, Ett annat centralt bolag, har som huvuduppgift 

att utveckla produkter och tjänster för olika marknader, hädanefter kallat 

Produktutvecklingen PU. En tredje, den största, är den Globala 

Försäljningsorganisationen som i sin tur har en centralorganisation i alla de 

länder man verkar vilka servar de lokala enheterna ute i respektive land.  

Dessa kallas här: Försäljning Globalt, FG, Försäljning centralt, FC, 

respektive Försäljning lokalt, FL. De två senare syftar i texten på den 

svenska centrala försäljningsorganisationen och den lokala enhet där 

författaren själv arbetar. Denna studie handlar huvudsakligen om 

Försäljning Lokalt FL och kompetensavdelningen på Centralorganisationen 

CO. Dessa är blåmarkerade i organisationsschemat. 

Centralorganisationens (CO) kompetensavdelning. 

Den enhet som är den viktigaste för denna undersökning, är 

centralorganisationen CO. Den är en övergripande enhet som styr över 

koncept, affärsidé och kommunikation. Den har i sin tur en mängd 

avdelningar med olika uppgifter. Den som är intressant för denna 

Fig 11: Organisationskarta över de för studien viktigaste delarna i organisationen. 
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undersökning är kompetensavdelningen (fig. 9), som ansvarar för att alla 

medarbetare och chefer ute i de olika enheterna får tillgång till rätt 

kompetens. Den är i sin tur indelad i sex avdelningar som var och en 

ansvarar för ett antal olika kompetensområden. Den avdelning som har 

deltagit i vårt projekt är den som hanterar kundmöte och försäljning. 

Eftersom de ansvarar för kompetens som är direkt kopplad till produkter har 

de också ett välutvecklat samarbete med produktutvecklingen, PU. Ibland 

agerar man också på direkt uppdrag från denna enhet.  

 

Hur man skall tolka denna organisations enligt Jacobsen och Thorsviks 

(2008) indelning i funktionsbaserad, marknadsbaserad eller matrisstruktur, 

beror lite på vilken nivå man analyserar den och vilket perspektiv man har. 

Om man ser på koncernen i stort eller på landsnivå, ligger matrisstrukturen 

närmast till hands då ett antal olika specialfunktioner servar olika enheter 

som verkar på olika marknader. Om man har perspektivet på de senare, är 

det snarare en marknadsbaserad indelning eftersom man fokuserar på just 

olika marknader. Däremot är organisationen inne i de lokala enheterna rent 

funktionsbaserad med tydligt namngivna funktioner som försäljning, 

kundrelationer, logistik osv. Detta är intressant för tolkningen och förståelsen 

för hur medlemmarna i de olika delarna av organisationen kommunicerar 

med varandra. Missförstånd kan uppstå om man i en del av organisationen 

kommunicerar enligt ett visst mönster och inte beaktar skillnaderna när man 

vänder sig till medlemmarna i en annan. Exempelvis kan man, om man är 

Fig 12: Centralorganisationens kompetensavdelnings indelning i 6 portföljer och 24 områden 
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van att kommunicera direkt inom sin specialistfunktion, stöta på problem 

eller oförstående om man vänder sig direkt till motsvarande specialist i en 

funktionsorienterad organisation där man är van att kommunicera genom de 

hierarkiska systemen. 

Lokala försäljningsorganisationen (FL) 

Denna är en klassisk funktionsindelad med en enhetschef med underställda 

funktionschefer. Dessa har i sin tur avdelningschefer under sig som ansvarar 

för specialister inom varje funktion. 

 
 

 

4.1.2 Organisationskultur. 

Här beskrivs organisationens kultur utifrån vad organisationen själv beskriver i 

dokument, Från intervjuer och utifrån författarens egen erfarenhet. 

Organisationen är uttalat värderingsstyrd till skillnad från regelstyrd. Detta 

innebär inte att den saknar regler, men organisationen ser kultur och 

socialisering som ett styrmedel för att nå uppsatta mål. Ett antal värderingar 

finns formulerade och dessa lärs ut till alla nyanställda och används också 

flitigt som grundlag för diskussioner och beslutsfattande på alla nivåer. 

Exempelvis har man som uttalad strategi att rekrytera nyanställda, snarare 

utifrån värderingar än formell kompetens. Man menar att kompetens är 

något man kan lära sig och att värderingar är svårt att ändra. Att detta 

område är viktigt, ser man också i strukturen på kompetensavdelningen. 

Fig 13: Organisationsschema för Försäljning Lokalt (FL) 
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”Ledarskap och Kultur” har givits en helt egen portfölj med ett helt eget 

team som arbetar med hur man utbildar organisationen i detta ämne.  

Dessa värderingar är även synliga som instruktioner i dokument och 

exempelvis som slogans på anslagstavlor och pins. De representerar det som 

Schein (1980) kallar artefakter (synliga uttryck för kultur) och medvetna 

värderingar och normer. Uttryck för Sheins tredje form av kultur, 

grundläggande antaganden som tas för givna och är outtalade, finns också. 

Exempelvis i en stark lojalitetskultur och viss skepsis gentemot människor 

utanför organisationen. Detta visar sig bland annat i att man gärna rekryterar 

internt, ibland även till specialistroller där formell kompetens saknas, men 

framförallt till organisationens chefs- och ledarroller. En stor del av dessa har 

börjat som medarbetare. 

En annan företeelse som författaren stött på, som också skulle kunna 

beskrivas som grundläggande antaganden, är den tendens till misstro mot 

centralorganisationen som finns på den lokala försäljningsenheten (FL). 

Denna är i sig inget märkvärdigt och torde finnas i en mängd organisationer 

som ett uttryck för avståndet mellan centrala och lokala enheter, mellan 

styrda och styrande. Varför den i denna organisation väckte författarens 

uppmärksamhet, är att den så tydligt går emot vissa av de uttalade 

värderingarna som handlar om gemenskap och att arbeta tillsammans. 

En aspekt av sättet att använda kultur och värderingar som styrmedel och 

som är relevant för denna studie, är att de på ett tydligt sätt, sänds uppifrån 

och ner i organisationen. Instruktioner om hur man skall tolka och leva dessa 

värderingar, sänds ner genom hela organisationen och det finns enligt 

författarens erfarenhet också en stor benägenhet att leva och arbeta efter 

dessa. Det är inte heller bara värderingar som kommuniceras på detta sätt. 

Arbetssätt, processer och andra delar av konceptet meddelas också så, från 

den centrala, ut i de lokala delarna av organisationen. Däremot upplever 

författaren att organisationen har svårare att kommunicera åt andra hållet, 

exempelvis som fallet som är ursprunget till denna studie, när man behöver 

ge feedback för behövlig förändring uppåt i organisationen. 
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4.2 Insikter & Resultat 

Här beskrivs den andra dimensionen i studiens modell, de insikter och 

resultat som uppstått under projektets olika delar. 

 

 
 

4.2.1 Resultat steg 1 - Planering 

Reflektioner och lärdomar 

Författaren var, i egenskap av avdelningschef, positivt förväntansfull när 

centralorganisationen CO lanserade de nya E-learning-utbildningarna. Som 

tidigare har beskrivits kunde man förvänta sig minskade kostnader, 

kvalitets- och effektivitetsförbättringar med dessa. (Chen, H. J., 2010) Även 

coacherna hade sett fram emot att kunna arbeta mer flexibelt och kunna 

hjälpa nyanställda att snabbare skaffa sig den nödvändiga kompetensen för 

att kunna utföra ett bra arbete. Därför var det en besvikelse när coacherna 

kom tillbaka efter de första sessionerna med en ganska negativ attityd och 

sade sig inte tycka att e-learningutbildningarna gav något. Det fanns hos 

avdelningschefen en tanke om att det kunde finnas ett allmänt motstånd mot 

nyheter och även en viss skepsis mot direktiv från centralorganisationen. 

Därför lät han ytterligare ett par teammedlemmar testköra modulerna. Det 

var först när de också kom tillbaka med ungefär liknande åsikter som han 

själv gick igenom modulerna och insåg att han höll med teamet om att 

programmet hade problem. Lärdomen här blev att denna process hade 

kunnat kortas om chefen hade lyssnat på medarbetarna utan förutfattade 

meningar och låtit dessa vara med enligt principerna om allas delaktighet 

och inkluderande (Whitney, 2010). Men även här hade principen om att ”gå 

och se på plats - genchi-genbutsu” (Liker 2009) kunnat användas i ett tidigare 

skede.  

Att stöd från chef och ledare är betydelsefullt bekräftas också av Cheng et alt. 

(2011) som i sin studie kommer fram till att sådant stöd har en avgörande 

effekt, både på medarbetarnas uppfattning om e-learningprogrammens nytta 

och deras intention att använda dem. Stöd av organisationen som helhet var 

också mycket betydelsefullt. (Cheng et alt. 2011). Detta stödjer också teorin 
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om vikten av det engagerade ledarskapet i förändringsprocesser. (Bergman 

& Klefsjö, 2012). 

Det som också kom i dagen var den underliggande tendens till frustration 

gentemot centralorganisationen. Den brukade oftast handla om IT-system 

som inte fungerat tillfredsställande och där medarbetare känt sig utelämnade 

utan verktyg att ge service åt kunder på det sätt de förväntade sig. Rutinen i 

organisationen för att anmäla IT-problem, upplevdes av många som 

opersonlig då man alltid var tvungen att ringa ett call-center och ofta fanns 

ingen person på plats som kunnat hjälpa. Många medarbetare uttryckte att 

det inte hjälpte att anmäla IT-problem eller be om hjälp. Med den 

bakgrunden var det lättare att förstå varför det inte fanns något spontant 

intresse för att återkoppla till centralorganisationen när man fann att inte E-

learning-modulerna var så bra som de skulle kunnat vara. Känslan 

medarbetarna uttryckte, var att deras åsikter och feedback försvann i ”ett 

svart hål”. Det saknades en personlig koppling till CO. Och de hade heller 

ingen erfarenhet av att någon från CO hade intresserat sig för deras 

återkoppling.  

Dessa lärdomar togs med in i förankringsprocessen (Feedback loop enl. Lewis 

3 stegs-modell). Det blev viktigt att allas engagemang togs till vara för att 

skapa ett intresse för att göra en återkoppling till CO för att på så vis kunna 

bidra till att förbättringsarbetet.  

4.2.2 Resultat steg 2 - Åtgärder 

 

Reflektioner och lärdomar 

Erfarenheterna från förankringsprocessen togs med i den förberedande 

workshopen och med hjälp av brainstorming och släktskapsdiagram 

skapades en lista på ämnen eller områden som gruppen tyckte var viktigast 

att adressera. En reflektion som gjordes, både utifrån tankarna om allas 

delaktighet och engagerat ledarskap (Bergman & Klefsjö, 2012), var att 

tongångarna bland medarbetarna på workshopen var betydligt positivare än 

den varit bara några veckor tidigare. När man gick igenom de tre modulerna 

tillsammans visade det sig teammedlemmarna tyckte att många delar var 

riktigt bra. Det tycktes som att det faktum att man lagt ner tid, energi och 

uppmärksamhet på frågan i sig hade haft en positiv effekt. Ett visst mått av 

att man faktiskt satt sig bättre in i hur modulerna fungerade bör naturligtvis 

också ha spelat en roll.  
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Listan som man kom fram till låg till grund för agendan för video-samtalet 

med NN från CO: 

 

 

Resultat och reflektioner från video-länkmötet 

Det som från första början varit tänkt att vara ett rent återkopplingsmöte för 

att förbättra e-learningmodulerna blev något mycket mer. Det blev 

visserligen också ett bra återkopplingsmöte. NN uppskattade mycket 

information och insikter som han tidigare inte haft. Den kvalitativa 

inriktningen och det att han hade möjligheten att direkt ställa frågor och inte 

minst följdfrågor ”live”, gav en djupare förståelse för både problem och 

fördelar. Även om många av de ämnen som medarbetarna tog upp inte var 

direkta nyheter för NN, blev det uppenbart vilka som var de mest prekära 

och vilka som kanske hade lägre prioritet. Inte minst blev det klart hur stor 

roll de tekniska aspekterna spelade. Det framkom att toleransen för strulande 

IT-lösningar är mycket låg och om man behöver vänta eller hamnar fel i 

navigationen, ger man upp och lämnar väldigt snart. Dessa var lärdomar 

som NN sade att han skulle ta med sig vidare till sitt team när de fortsätter 

att förbättra e-learningprogrammen. 

4.2.3 Resultat steg 3 - Beteendeförändringar 

Reflektioner och lärdomar från utvärdering med NN 

För att utvärdera vad videolänkmötet gav, fick NN sig ett antal frågor 

tillskickat ca en månad efteråt. NN beskriver i sina svar de viktigaste insikter 

som han utifrån sitt perspektiv som representant för leverantörsteamet har 

gjort: 
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1. Vilka är de viktigaste insikterna du tagit med dig från mötet? 

- Att medvetenheten om de nya globala träningarna är inte särskilt hög. 

- Att kunskapen om vår digitala lärandeplattform är låg både när det gäller 

vad som finns där och dess funktionalitet. 

- Att lärande bland vår personal på golvet är extremt styrt av chefer och 

ledare och att möjligheterna och tillfällena för medarbetare ”på golvet” 

att själva ta till sig kunskap är begränsad.  

- Att ”learning in the business” som metod och approach kanske inte är så 

etablerad som vi tror eller vill.  

- Att tillgänglighet och användarvänlighet är ett av de viktigaste områdena 

för att lyckas med digitalt lärande. 

-  

2. Var det någon särskild fråga som du tycker ”stack ut”? 

- Det som stack ut, eller kanske förstärktes ännu mer, var vikten av 

användarvänlighet, teknisk prestation och navigation i digitala lösningar 

och plattformar.  

 

3. Av de frågeställningar eller problem du redan kände till, ändrades den 

inbördes prioriteringen efter mötet? 

- Frågeställningarna och problemen var inte nya för mig men trots att vi 

har testat lösningarna, i olika utvecklingsfaser, med både medarbetare och 

chefer från flera länder innan de lanserats och översatts, så har den 

tekniska prestationen och val av innehåll blivit ännu viktigare.  

 

4. Framkom åsikter eller annan återkoppling du inte hört eller sett förut? 

- En viktig del som framkom var ordningen i vilken medarbetarna önskade 

att gå igenom de olika modulerna. Att det absolut viktigaste är att man ska 

komma ut i verksamheten så fort som möjligt.  

 

5. Gav mötet i övrigt något som andra återkopplingsmetoder inte gett? 

- Möten med medarbetare som har gjort eller gått igenom träningar nyligen 

ger en möjlighet att ställa uppföljningsfrågor. Detta gör att jag/vi förstår 

användarens kontext på ett bättre sätt. I detta fall kom det bra input kring 

hur man kan göra strukturen kring kapitelindelning och namngivning 

tydligare.  

-  

6. När du jobbat med fokusgrupper förut, tex. vid utveckling, har du själv eller 

ledaren varit på plats eller har det också skett via Skype? 

- Vi jobbar ofta med fokusgrupper och i de allra flesta fallen är vi på plats 

tillsammans med gruppen eller grupperna. I fallet med dessa moduler, 

jobbade vi tillsammans med grupper från Norge, Portugal och Frankrike. 

Vi har haft ett fåtal diskussioner på Skype.  

-  

7. Tror du att det skulle vara givande och effektiv att använda fokusgrupper på 

det här sättet, alltså via Skype, vid utvärdering eller utvecklingsarbete? 

- Jag tror att det finns stora möjligheter att nå fler och få mer diversifierad 

input genom att jobba med Skype på detta sätt. Det bygger dock på att det 

finns tid till detta bland medarbetarna/målgruppen.  
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NNs sista svar påvisar hur viktigt det engagerade ledarskapet är (Bergman & 

Klefsjö 2012, Yukl 2012) och på vilket sätt det i det här fallet behöver 

manifesteras - genom att tilldela projektet eller uppgiften tid. En ledare 

behöver ha förståelse och ett engagemang för förändringsarbetet för att 

kunna prioritera det i en vardag med krav från många håll.    

 

Reflektioner och lärdomar med teamet 

Tillsammans med teammedlemmarna gjordes en uppföljningsintervju en 

dryg månad efter videolänkmötet på den lokala enheten. Fokus vid denna 

utvärdering var hur och om projektet hade ändrat teamets användning och 

inställning till e-learningmodulerna.  

 
1. Hur upplevde ni videolänkmötet? 

Det var ett bra möte. Intressant. 

 

2. Vilka var de viktigaste lärdomarna från mötet”? 

- Att vi är en stor organisation som det ar tid att göra förändringar i. Men också 

hur viktigt det är att vi blir snabbare. Det måste gå.  

 

3. Har er uppfattning om e-learning-modulerna förändrats? 

- Problemen är de samma, men vi har väl fått en lite bättre insikt i hur de funkar, 

och framförallt att man kan anpassa vilka delar man vill använda 

 

4. Har er användning av e-learning-modulerna förändrats? 

- Vi kommer att använda dem på ett annorlunda sätt när nästa gäng nyanställda 

kommer. Vi kommer att anpassa mer och plocka ut de moduler som är viktigast 

först. Och sen kombinera dem med coachning när det behövs. 

 

5. Har ni fått en större förståelse för hur dessa tas fram? 

- Ja. Det var intressant att höra hur de tänker. De tänker lite utifrån och in, att 

dvs att man först pratar om kunden och dess behov och omgivning och sen rör 

sig inåt mot sortimentet. En nyanställds behov på golvet är lite annorlunda. 

Han eller hon behöver först veta hårda produktfakta, så att man kan hjälpa 

kunden hitta och handla rätt. Sen kan man röra sig mer mot en större 

förståelse för kunden och dess situation, men vet man inte vilka mått en 

produkt har hjälper det inte att förstå vad kunden önskar sig.  

 

6. Tror ni att vi kommer att ha nytta av dessa nu och i framtiden? 

- Absolut. Vi kommer att ha stor nytta genom att bli mer flexibla. Vi kan ge 

utbildning till en enskild person i precis det den behöver. Ibland kanske det 

kommer någon till oss från någon annan avdelning som har all nödvändig 

grundkunskap, men som saknar den produktspecifika. Då kan den personen 

snabbt få den nödvändiga kompetensen och självsäkerheten. Arbetsmiljön blir 

bättre och kunderna får bättre service.  

 

7. Behöver det göras mycket förbättringar? 

- Ja. I alla fall de tekniska lösningarna. Det måste bara funka. Man har inte 

tålamod eller tid att vänta. Och när det blir fel tex i navigationen är det 
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irriterande och då tappar man lusten. Däremot kan vi nog innehållsmässigt ha 

glädje av dem redan nu. 

 

- En annan sak är hur och när vi gör dem. När jag var ny hade jag gärna suttit 

hemma och gjort dessa. Det är svårt att hitta tid på jobbet. Då är vi ju ute och 

möter kunder hela tiden. Och även om man får gå i väg och sitta någon annan 

stans är det inte samma koncentration.  

 

8. Skulle det kännas värdefullt att delta i detta förbättringsarbete? 

- Ja, absolut. 

 

Teammedlemmarna hade innan projektet startades varit ganska negativt 

inställda till e-learningmodulerna. Man tyckte att innehållet inte var relevant, 

att tekniken strulade och det var bättre utnyttjad tid att fortsätta med 

klassrumsutbildningar. Under själva utvärderingsmötet, visade alla på stort 

engagemang och kom både med intresserade frågor och möjliga 

förbättringar. Alltså var det inte engagemanget för ämnet som saknades. 

Under videolänkmötet sade en teammedlem att hon redan börjat förbereda 

sig för hur de skulle kunna använda sig av e-learningmodulerna på hennes 

avdelning på ett bättre sätt. Det framkom också att det inte skulle räcka med 

att helt enkelt sätta en nyanställd framför en dator med instruktionen att 

göra utbildningarna, lite som det hade gått till fram tills nu. Den ansvarige 

coachen behövde, menade man, noga förbereda vilka moduler som passar 

vilka anställda och dessutom finnas tillgänglig, både för att kunna svara på 

frågor, men också leda utbildningspassen. Dessa reflektioner och slutsatser 

ligger också i linje med det som Chen (2010) om att utbildningsdeltagaren 

måste ges förutsättningar både i form av kunskap och engagerat ledarskap.  

4.3 Uppnådd förbättring av återkopplingsmomentet - primärresultat 

Genom projektet har deltagarna, både teamet på enheten och NN, uttryckt 

sig fått en ökad förståelse för varandras situation och olika utgångspunkter. 

Teamet var betydligt mindre skeptiskt till att använda E-learning-modulerna 

efter projektet och en har uttryckt tydlig entusiasm. På så vis kommer 

modulerna lättare att kunna implementeras och spara resurser och ge nya 

medarbetare snabbare tillgång till behövlig kompetens. Att på ett påtagligt 

sätt göras delaktiga i återkopplingsprocessen som teammedlemmarna har 

varit med om i detta projekt skapade ett engagemang. Detta stöds också av 

teorierna om allas delaktighet (Liker, 2009, Rother, 2013 & Whitney, 2010). 

NN tog med sig insikter och åsikter som han tidigare inte hade i det vidare 

förbättringsarbetet, exempelvis om hur strukturen bör läggas upp och hur 

avgörande de tekniska lösningarna faktiskt är. Detta kunde ske tack vare 

live-mötets möjlighet att ställa följdfrågor och på ett djupare sätt förstå 

motparten mycket bättre sätt än fallet skulle varit om man använt en normal 

enkät. Denna insikt stämmer väl överens med principerna om ”Genchi 
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Genbutsu” eller ”gå och se på plats” från LEAN och Toyota Production 

System (Liker, 2009). Visserligen har inte utvecklaren här haft möjlighet att 

vara på plats fysiskt, men videolänkmötet erbjöd flera av det fysiska mötets 

kvaliteter, men på distans.  

Ett tredje resultat som kom fram i uppföljningsintervjuerna handlade om att 

erbjuda medarbetare möjlighet att göra utbildningarna i annan miljö än på 

arbetet, tex hemma. Detta rör slutanvändning av produkten e-learningmodul 

och var ursprungligen inte med i utvärderingsplanen. Hur man använder 

produkten kan dock ses som en integrerad del i helheten och därmed 

betraktas som föremål för förändringsarbetet. Detta uppstod som en del av 

den utprovade utvärderingsmodellen kan därför ses som en förbättring av 

återkopplingsmomentet.  

 

4.4 Identifierade områden för förbättring av utbildningsmodulerna- 
sekundärresultat 

Denna studie har haft fokus på att undersöka förbättringsprocessen, men 

resultaten av själva återkopplingsmomentet gav också resultat som är 

intressanta, inte minst ur ett ledarskapsperspektiv. Det blev till exempel 

tydligt att ledarens engagemang för ämnet var av stor betydelse för hur 

medarbetarna tog till sig det nya mediet och på vilket sätt. De som först hade 

fått göra utbildningarna utan någon särskild introduktion var mer negativa 

än de som kom in i ett senare skede, då ledaren ägnade mer tid åt frågan. 

Detta ligger också i linje med de resultat Chen (2010) redovisar i sin mycket 

större kvantitativa studie om medarbetares inställning till E-learning på 

arbetsplatsen. Vidare blev det också uppenbart att vikten av de tekniska 

lösningarnas kvalitet inte får underskattas. Toleransen för IT-system som 

fungerade dåligt eller tog för mycket tid var mycket låg. Snarast skapade 

sådana problem stark irritation och antipati.  

4.5 Nya rutiner 

Det är för tidigt att säga om Centralorganisationen väljer att fortsätta 

använda modellen som testats. Däremot har det på den lokala enheten FL, 

etablerats en ny rutin för användandet av modulerna. Coacherna har 

implementerat en kombination av e-learning och lärarledd utbildning som 

upplevs som mer flexibel och individanpassad. Dessutom prövas också att 

ge medarbetarna möjlighet att göra utbildning på betald tid utanför 

arbetsplatsen. Effektiviteten tros också kunna öka på det vis genom att den 

datorstödda inlärningen kan utföras individuellt och på tider medarbetaren 

själv väljer.  
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5 Slutsats  
Studiens slutsats är att den utprovade modellen för återkoppling och 

utvärdering via videolänk har haft en positiv inverkan på förbättringsarbetet 

gällande e-learningverktyg i organisationen. Utvecklaren har genom 

återkopplingsmodellen fått ny kunskap som denne tar med sig i det vidare 

förbättringsarbetet.  Det upplevda engagemanget för användningen av e-

learning har ökat i teamet på den lokala enheten.  

6 Diskussion  

6.1 Reflektioner 

Studiens primära syfte var att undersöka om man kunde förbättra 

återkopplingsmomentet i processen av ständiga förbättringar gällande 

organisationens e-learningprogram. Man ville också undersöka om man 

kunde förbättra och öka användningen av dessa. Resultaten tyder på att man 

kan förbättra båda dessa aspekter med hjälp av den använda metoden.  

Vidare har det, inte minst tack vare forskningsmetoden ”Action Research”, 

gjorts andra lärdomar, både om hur organisationen och ledarskapet 

fungerar. Som det har redogjorts för, är organisationen starkt kultur- och 

värderingsstyrd, men det som framkommit i denna studie är, att det på 

några områden finns en viss diskrepans mellan de uttalade värderingarna 

och de outtalade. Ett sådant område är förhållandet mellan den centrala 

organisationen och den lokala och hur man kommunicerar dem emellan. Ett 

exempel på detta är just hur man på den lokala enheten tar till sig direktiv 

gällande e-learning och bristen på en återkopplingsfunktion tillbaka till 

centrala organisationen.  

Orsaken till denna diskrepans är lätt att förstå. Fysiskt och hierarkiskt 

avstånd och få verkliga kontakter bygger inte förtroende. Därför skulle en 

förhoppning kunna vara, att en ökad användning av videosamtal där 

individerna kommer närmare varandra, på sikt skulle kunna hjälpa att 

överbrygga en del av detta avstånd. På så sätt skulle man kunna skapa en 

kommunikation mellan medlemmarna organisationens olika bolag som är 

relationsskapande och därmed effektiv.  

Vad gäller vikten av det engagerade ledarskapet och allas delaktighet, har 

processen också gett tydliga svar. I en organisatorisk vardag som kan vara 

ganska kaotiskt med krav och förväntningar från många olika håll, är det lätt 

att prioritera ner inkluderande- och förankringsprocesser, eftersom de tar tid. 

Studien visar på att det i längden inte är framgångsrikt. Och i linje med 

principerna i TPS och LEAN (Liker 2009), bör det finnas en långsiktighet 

även i dessa processer.  
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6.2 Rekommendationer 

Utifrån de resultat som uppnåtts och de erfarenheter som gjorts är denna 

studies rekommendation att organisationen fortsätter att utveckla den metod 

för återkoppling som här prövats. Förutom kvalitativa insikter om det man 

väljer att undersöka, torde metoden också på sikt kunna överbrygga eller 

förbättra de relationer som finns mellan medarbetare på olika enheter och 

funktioner. Vad gäller studiens sekundärresultat, det som handlar om hur 

det aktuella e-learningprogrammet fungerar, är rekommendationen att varje 

enhet utser en ledare eller ambassadör med ansvar för att sprida information 

om programmet och dess potential att förbättra effektiviteten i 

organisationen.  

6.3 Metoddiskussion 

Valet av metod gjordes utifrån författarens önskan att åstadkomma en 

förändring i den vardag han verkade som praktiker. Detta är en av 

grundförutsättningarna för Action Research. Vidare var också risken med 

användandet av andra metoder, där forskaren mer är en utomstående 

observatör, att han trots detta skulle gå in och påverka processen på ett sätt 

som inte överensstämmer med dessa metoder. Att metoden Action Research 

förutsätter forskarens aktiva deltagande innebär dock inte, att denne kan låta 

bli att försöka förhålla sig objektivt till bedömningen av resultatet. Det finns 

hela tiden en risk för att forskaren, som faktiskt måste bedöma sitt eget 

arbete, är jävig, vilket man som läsare av studien måste vara medveten om. 

Å andra sidan kan forskaren just genom detta första-personsperspektiv få 

insikter och erfarenheter som han inte skulle fått om han valt en metod med 

ett mer observerande perspektiv. Att som utomstående läsare kunna ta del 

av ett sådant perspektiv kan vara givande.  

Utifrån den studerade verksamhetens perspektiv, gav Action Research-

ansatsen en möjlighet till strukturerad reflektion. Även om en del av 

åtgärderna i projektet säkerligen hade kunnat genomföras även om 

organisationen inte varit föremål för en forskningsstudie, satte studiens 

ramar förväntningar på deltagarna i detta avseende. Dessa tillfällen till 

reflektion och dokumentation var viktiga för organisationen och torde gett 

förbättringsarbetet en högre kvalitet och borde kunna vara en hjälp i den 

fortsatta utvecklingen av detta.   

Med tanke på att den process som varit föremål för studien, handlat om 

förändrade arbetssätt i en organisation, har den varit relativt kort. Detta gör 

den också begränsad. För att tydligare se uppnådd förändring och resultat 

hade det varit intressant att kunnat göra mer kvantitativa mätningar av vissa 

nyckeltal före och efter. Sådana tal skulle kunna vara upplevd kompetens 

bland medarbetare, kundnöjdhet och försäljning. För att få fram tillförlitliga 
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sådana tal hade det dock varit nödvändigt med en längre tidshorisont och 

även ett större antal medverkande än vad som här varit möjligt.  

6.4 Vidare studier 

Detta projekt omfattade en cykel enligt Action Research-modellen. Nästa 

steg bör vara att man går vidare med nästa cykel för att undersöka vilka 

ytterligare förbättringar som kan göras i det steget och om den kan utvidgas 

till en större krets av personer för att på så vis bli en tredje-persons 

forskningsansats. Liknande projekt kan göras på ett antal olika marknader 

och enheter med olika förutsättningar, för att dessutom undersöka om 

modellen är intressant att använda och om den är generaliserbar.  
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8 Bilagor 

8.1 Intervjumall förintervju 

1. Hur ser din organisation ut? 

2. Vilket förhållande har den till de övriga -bolagen? 

3. Vilken är din roll 

4. Vilket ansvarsområde har du? 

5. Vem definierar behovet av en utbildning? Vem beställer? 

6. Vem definierar innehållet? 

7. Vem följer upp om resultatet är det önskade? 

8. Från vem hämtar man in feedback 

9. Hur går insamlandet av feedbacken till i dag? 

10. Är ni nöjda med kvaliteten på den feedback ni får in? 

11. Är de som följer upp er nöjda med den? 

 

8.2 Intervjumall uppföljningsintervju teamet 

1. Hur upplevde ni videolänkmötet? 

2. Vilka var de viktigaste lärdomarna från mötet? 

3. Har er uppfattning om e-learning-modulerna förändrats? 

4. Har er användning av e-learning-modulerna förändrats? 

5. Har ni fått en större förståelse för hur dessa tas fram? 

6. Tror ni att vi kommer att ha nytta av dessa nu och i framtiden? 

7. Behöver det göras mycket förbättringar? 

8. Skulle det kännas värdefullt att delta i detta förbättringsarbete? 

 

8.3 Intervjumall uppföljningsintervju NN 

1. Vilka är de största insikterna du tagit med dig från mötet? 

2. Var det någon särskild fråga som du tycker ”stack ut”? 

3. Av de frågeställningar eller problem du redan kände till, ändrades den 

inbördes prioriteringen efter mötet? 

4. Framkom åsikter eller annan återkoppling du inte hört eller sett förut? 

5. Gav mötet i övrigt något som andra återkopplingsmetoder inte gett? 

6. När du jobbat med fokusgrupper förut, vid utveckling (?), har du själv 

eller ledaren varit på plats eller har det också skett via Skype? 

7. Tror du att det skulle vara givande och effektiv att använda fokusgrupper 

på det här sättet , alltså via Skype ,vid utvärdering eller utvecklingsarbete? 
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