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Antal sidor: 38 

Syftet med denna studie var att undersöka mellanchefers upplevelse av en 

utbildningsinsats, inom ramen för e-learning. Denna kvalitativa studie genomfördes med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer av åtta respondenter i en offentlig verksamhet. Den 

fenomenologiska metoden fungerade som inspiration till dataanalysen där Giorgis´ 

analysmetod användes i syfte att skapa struktur. Datainsamlingsmaterialet resulterade i 

två gemensamma nämnare, dialog och tid och tematiseringen som låg till grund för 

intervjufrågorna var relation, behov, stöd och hinder. Studien visade att mellancheferna 

överlag upplevde utbildningsinsatsen med e-learning, som hjälp i lärandeprocessen. Men 

kombinationen med dialog lyftes som betydelsefull och tidsfaktorn som viktig i 

sammanhanget. Olikheterna i deras upplevelse förklarades med utgångspunkt i 

individuella skillnader, som ligger till grund för deras skilda behov av stöd och 

upplevelse av hinder. Sammanfattningsvis konstaterades att blandande läroformer, där e-

learning utgjorde en av utbildningsdelarna, upplevdes av mellancheferna som positivt för 

lärandeprocessen.  
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Abstract 

Lena Plomén, Sofie Svarvare 

E-Learning as a foundation for learning 

An interview study about middle management perception of training activities 

Number of pages: 38 

The purpose of this study was to investigate the middle management’s perception of an 

implementation of a training actions, within the framework of E-Learning. This qualitative study 

was conducted in a public-sector organization with semi-structured interviews of eight 

respondents. The phenomenological method served as an inspiration to the data analysis, using 

Giorgi's analysis method for the purpose of creating structure. The data collection material 

resulted in two common denominators, dialogue and time, and the themes that formed the basis for 

the interview questions were relation, needs, support and obstacles. The study showed that the 

most of middle managers perception of E-Learning was that the education initiative helped them 

in their work. But some also highlighted the combination of dialogue as important to the learning 

process, and some emphasized the time factor as important in the context. The differences in their 

perceptions were explained on the basis of individual differences, which underlie their different 

needs for support and experience of obstacles. In summary, it was found that varied learning 

forms, where E-Learning constituted one of the parts, executives as positive for the learning 

process. 

Sökord: E-Learning, Internet-Based Education, Skills Development, Workplace Learning  
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Inledning 

I denna studie undersöks mellanchefers upplevelse av en utbildningsinsats, inom ramen 

för e-learning. Det mytomspunna citatet ”Internet är en fluga” fungerade inledningsvis 

som inspiration till studien. Citatet förknippas med dåvarande kommunikations- och 

informationsteknikministern Inez Uusmann 1996, då hon sa sig tro att människor inte 

kommer att vilja ägna mycket tid åt surfing på internet (Svenska Dagbladet, 1996). Sedan 

dess har dock mycket hänt och det är allmänt känt att informationstekniken, IT, ger stor 

möjlighet för inhämtning och spridning av såväl information som kunskap. I denna studie 

utgår vi från e-learning som internetbaserade utbildningar som verktyg för kompetens-

utveckling, i kontexten av arbetsplatslärande. Detta då det ligger helt i linje med använd-

ningsområdet av e-learning för den organisation där studien genomförs.  

Regelbundna undersökningar visar omfattning och trender avseende personalutbildning 

och datoranvändning i arbetet enligt Statistiska Centralbyrån [SCB] (2014) och i senaste 

rapporten inom området kan vi se att e-learning som utbildningsform berör en stor del av 

människor i arbetslivet. 

Idag är dator och internet ett hjälpmedel både för att söka efter 

information om olika utbildningar och lärosäten samt för att underlätta  

kunskapsöverföring vid deltagande i formell och icke-formell utbildning.  

(SCB, 2014) 

Här kan vi således utläsa det breda användningsområde för datorer och internet som före-

kommer i utbildningssyfte i arbetslivet. Det är dessutom sannolikt att vi i en HR-roll 

kommer planera, genomföra och köpa in utbildningar där internetbaserade sådana finns 

med som alternativ. Med detta som grund, tillsammans med organisationens önskemål 

om utvärdering av en utbildningsinsats, beslöt vi oss för att genomföra denna studie av 

utbildningsinsatsen inom ramen för e-learning. 
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Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs tidigare forskning om e-learning följt av hur e-learning kan 

resultera i kompetensutveckling som enskild form för lärande eller tillsammans med 

andra former för lärande. Avslutningsvis beskrivs organisationens syfte med utbildnings-

insatsen som är föremål för denna studie samt studiens upplägg. 

E-learning som begrepp och dess innebörd 

E-learning som begrepp uppkom på 1990-talet och är sedan dess flitigt använt i många 

organisationer. Dock har begreppet historiskt uppfattats som svårt att få grepp om och 

definitionen har även ändrats över tid (Sangrà, Vlachopoulos & Cabrera, 2012). Inled-

ningsvis definierades e-learning inom termer av databaserat eller online lärande för att 

vidare definieras som distansutbildning. Sangrà et al. (2012) anser också att det viktigaste 

är att inte låsa sig i frågan om vad som är, eller inte är e-learning, utan istället fokusera på 

frågan om vilken typ av e-learning som är lämpligast utifrån organisationens mål. De 

poängterar också att det finns olika sätt att applicera de olika typerna på utifrån förutsätt-

ningar och kontext. Enligt Sangrà et al. (2012) kan en fortsatt utveckling av e-learning 

väntas då vi lever i en snabb och föränderlig värld med nya behov och utmaningar. Även 

Kane, Robinson-Combre och Berge (2010 ) anser att globalisering och ökat behov av 

kunskapsspridning bidragit till mer frekvent användning av e-learning då andelen utbild-

ningar med inslag av e-learning genomgick en kraftig ökning i början av 1990-talet. 

Även i SCB (2014) ses ökningen av datorutövandet och internetanväningen för de 

senaste årtiondena. Den höga utvecklingstakten har ställt högre krav på organisationers 

förmåga att snabbt och effektivt sprida relevant information i rätt tid, vilket ses i Kane et 

al.´s (2010) beskrivning av e-learning som omvandlingsredskap för information genom 

förflyttning av kunskap från en individ, tolkning och ihopsamling av informationen för 

vidare spridning av kunskapen till en annan individ. Denna beskrivning gör att e-learning 

även kan knytas an som en del i connectivism, som är den lärandeteori där lärandet utgår 

från teknologin. Detta med utgångspunkt i att kunskapskällan kopplas ihop med de 

individer som ska tillgodogöra sig kunskapen (Siemens, 2005). På så sätt kan berörda 

personer enkelt få tillgång till information, vilket innebär att e-learning transformerats till 
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ett koncept bestående av kunskap och utveckling av nya färdigheter, det vill säga 

kompetensutveckling. Enligt Netteland (2007) har e-learning blivit det mest frekvent 

använda begreppet för beskrivning av ett internetbaserat lärande.  

Kompetensutveckling som resultat av lärande 

Kompetensutveckling sker endast om individen genomgår en förändring (Drejer, 2001). 

Det innebär att det sker någon form av förändring i individens kunskap, under förut-

sättning att individen engagerar sig i de möjligheter som finns för lärande. Över hälften 

av arbetslivets sysselsatta deltog under 2011/2012 i någon form av utbildningsinsats som 

leder till kompetensutveckling enligt SCB:s (2014) mätning inom området och andelen 

deltagare bland offentliganställda var högre än andelen deltagare bland privatanställda. 

Två tredjedelar deltog i lärarledda utbildningar och resterande bedrev självstudier eller 

deltog i aktiviteter såsom konferenser och seminarier. 

Kompetensutveckling kan ses ur olika perspektiv, med utgångspunkt i de motiv som 

ligger till grund (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011; Kock, 2010). Ett led-

ningsstyrt perspektiv med verksamhetsinriktade motiv har i huvudsak företags-

ekonomiska grunder medan det humanistiska perspektivet med personaldrivna motiv i 

huvudsak utgår från de anställdas behov av utveckling, då deras kompetens ses som en 

resurs. Det kan råda koncensus mellan de båda perspektiven, men det kan också vara 

precis tvärtom utifrån skilda intressen, särskilt de ekonomiska. Detta kan i sin tur ha 

betydelse för beslut om kompetensutvecklingsinsatser ska genomföras, i vilken form och 

för vilken målgrupp menar Nilsson et al. (2011). Dessutom kännetecknas kompetens-

utvecklingssatsningar sprungna ur ett ledningsstyrt perspektiv, av regelbunden ut-

värdering för bedömning om och isåfall i hur stor utsträckning de fungerat som hjälp till 

att nå organisationens mål (Nilsson et al., 2011).    

Vidare kan en kompetensutvecklingsinsats utgå från exempelvis en integrerad strategi 

(Rönnqvist refererad i Nilsson et al., 2011). En strategi beskriver vägen mot 

organisationens mål och en integrerad strategi består av en blandning formella och icke-

formella utbildningsaktiviteter samt informellt lärande, som gynnar flera former av 

lärande anser Rönnqvist (refererad i Nilsson et al., 2011) vidare. Formella utbildnings-

aktiviteter utgörs av planerade utbildningar eller kurser medan icke-formella aktiviteter 

kan bestå av konferenser, studiebesök, seminarier, workshops och liknande enligt Nilsson 
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et al. (2011). De menar vidare att det informella lärandet uppstår i samarbetet kollegor 

emellan och ger en slags förtrogenhetskunskap, som karaktäriseras som detaljerad, 

kontextbunden och baserad på erfarenhet till motsats från formellt lärande genom 

formella utbildningar, vilka leder till så kallad påståendekunskap, som karaktäriseras som 

ganska allmän enligt Nilsson et al. (2011). Till sist kan det icke-formella lärandet 

beskrivas som ett mellanting mellan det formella lärandet och det informella lärandet 

enligt Nilsson et al. (2011) och dessa lärandeformer kan dessutom komplettera varandra.  

E-learning har enligt Sangrà et al. (2012) ansetts tillhöra de formella utbildningarna, 

vilket oftast kräver både organisering och planering. Detta till motsats från det informella 

lärandet, som dock i de flesta fall förutsätter pedagogiskt stöd i någon form. Informellt 

lärande kan exempelvis handla om att lära sig prioritera, hantera stress, lära sig nya 

arbetssätt och fatta viktiga beslut. Som tidigare nämnts kan det förklaras som det lärande 

som sker i det dagliga arbetet. Enligt Kock (2010) kan detta ske helt omedvetet, men det 

kan också innebära att medarbetarna aktivt uppmärksammar sitt eget lärande och finner 

egna strategier för att hantera utmaningar. Sett ur ett organisatoriskt perspektiv kan ett 

väl fungerande informellt lärande vara ekonomiskt fördelaktigt, då det kan minska 

organisationers behov av kostsamma utbildningar (Örtenblad, 2009). Dock anser Kock 

(2010) liksom Sangrà et al. (2012) att informellt lärande förutsätter stöd av formellt 

lärande och det är därför viktigt att lyfta fram att de båda lärandeformerna är betydelse-

fulla som komplement till varandra, vilket i sin tur kan öka förutsättningen för en effektiv 

kompetensutveckling. 

Förutsättningar för arbetsplatslärande 

Arbetsplatslärande definieras enligt Granberg (2014) som det lärande som sker som en 

sidoeffekt i det dagliga arbetet, och som resulterar i utveckling av kompetens. Tidigare 

studier av lärande har mest bedrivits utifrån ett ledningsperspektiv, men nu finns även 

studier där organisationers anställda inkluderats (Ellström, 2001). Studierna visar att 

avgörande för arbetsplatslärandet är arbetets karaktär och komplexitet, variation av 

arbetsuppgifter, i vilken omfattning medarbetare upplever kontroll, samt i hur hög 

utsträckning medarbetarna får delta. Det finns subjektiva faktorer som innefattar 

individens förståelse för uppgiften, kunskap i utförandet samt erfarenheter. Det finns 

även objektiva faktorer, som påverkar lärandeprocessen och de är arbetsuppgifternas 
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komplexitet, variation och individens möjlighet för kontroll (Ellström, 2001). Både de 

subjektiva och objektiva faktorerna menar Ellström (2001) är viktiga förutsättningar för 

arbetsplatslärande men han anser också att lärandeprocessen inte enbart är avhängigt 

organisationens tillhandahållande av förutsättningar, utan även individen eget ansvar 

betonas. 

Resultatet av utvecklingsinriktade aktiviteter beskriver Ellström (2001) utifrån fyra olika 

nivåer av individers deltagande i utvecklingsaktiviteterna. Den första nivån står för det 

”icke-officiella deltagandet”, vilket innebär att medarbetaren själv tar tag i utmaningar 

och hittar egna vägar för att lösa dem. Det finns alltså ingen arbetsledning, som anger när 

eller hur problemet skall lösas. Det finns heller inget formellt arbetssätt eller annat som 

ger individen möjlighet till utvecklingsinriktade aktiviteter. Härav kan några individer bli 

passiva och tillbakadragna, medan andra själva börjar lösa problemen på egen hand. Den 

andra nivån av individers deltagande i utvecklingsinriktade aktiviteter kallas för 

”rutinbaserad problemlösning”. Här förväntas att medarbetarna hanterar återkommande 

definierade utmaningar i överensstämmelse med givna regler utan angiven orsak till 

varför individerna skall lösa problemet eller varför det skall lösas på ett visst sätt. Till 

skillnad från den tredje nivån där medarbetarna bjuds in till att delta i utvecklings-

inriktade aktiviteter för ”förbättringsarbete inom givna ramar”. Den fjärde och sista nivån 

är det ”utvecklingsinriktade deltagandet”, då medarbetarna bjuds in för samarbete i olika 

grupper där kritiskt analys är tillåten. För att möta de fyra nivåerna av deltagande i 

utvecklingsinriktade aktiviteter är nyckeln till framgång bland annat kompetens-

utveckling för organisationens anställda (Ellström, 2001). Det handlar om subjektiva 

faktorer för lärande som att förmedla kunskap om hur exempelvis arbetsprocesser 

fungerar och kunskap utifrån medarbetarnas erfarenhet. Vidare handlar det om 

organisationens förmåga att tillhandahålla tillräckligt med resurser i främjandet av  

medarbetarnas lärandeprocess. Resurser för lärande innebär hänsyn till objektiva faktorer 

som att ge lärandeprocessen tid, vilket innebär tillåtelse och utrymme för exempelvis 

formella utbildningar, men också utrymme för reflektion och dialog. Denna tid finns inte 

alltid i arbetslivet beroende på organisationers högt ställda krav, vilket enligt Ellström 

(2001) kan leda till medarbetares upplevelse av tidsbrist. Kraven upplevs många gånger 

svåra att möta och den höga produktionstakten får då negativa effekter på lärande-

processen. Dels genom att det saknas tid för exempelvis reflektion, men också för att 

ledningen inte är lyhörd för medarbetarnas behov. Framförallt har den höga produktions-
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takten en negativ påverkan på medarbetarnas förmåga till ett utvecklingsinriktat lärande. 

Svårigheten att balansera tid för lärande och tid för produktion består i att ökad 

produktion medför fokus på produktionen medan själva utvecklingslärandet glöms bort. 

Dock menar Ellström (2001) att detta inte enbart behöver vara negativt för medarbetarnas 

lärande då fokus på standardiserade arbetsprocesser kan möjliggöra tid och utrymme för 

ett mer kreativt tänkande eftersom mycket av produktionsarbetet sker på rutin. Dock kan 

frekvent avsaknad av arbetsvariation leda till att fokus mer hamnar på att göra själva 

arbetsprocessen rätt, än att göra det som är mest effektivt och prioritera rätt utifrån 

befintliga förutsättningar.  

En viktig pusselbit i främjandet av lärandeprocessen handlar enligt Ellström (2001) om 

tillit mellan medarbetare och ledning, en tillit som långsiktigt baseras på medarbetarnas 

utrymme för lärande. Då är det viktigt med tid för utvärdering, feedback och reflektion, 

det vill säga dialog. Förutsättningarna för att kunna ge bra feedback är klara och tydliga 

mål, eftersom det handlar om att följa upp något som skall ha uppnåtts. Dock kan mål 

upplevas otydliga, inkonsekventa och vaga och de både omdefinieras och förändras, 

vilket försvårar möjligheten att ge konstruktiv feedback och därmed också ett fortsatt 

lärande menar Ellström (2001). Avslutningsvis menar Ellström (2001) att även 

individuella skillnader inverkar på arbetsplatslärandet. Detta genom att medarbetare med 

exakt samma arbetsuppgift kan utveckla olika färdigheter då de har lärt sig på olika sätt.  

E-learning som del i arbetsplatslärande 

E-learning innebär ett lärande som länge varit kopplat till arbetsplatslärande då 

teknologin i kombination med lärande i arbetet har en historia som sträcker sig över 

hundra år tillbaka i tiden (Netteland, 2007). Dock har användningsområdet utökats till att 

bli ett vanligt använt hjälpverktyg för lärande i arbetet från persondatorns intåg på 1980-

talet till den internetbaserade teknologins introduktion på 1990-talet. Utvecklingen kan 

beskrivas utifrån fyra generationer där de två första i huvudsak handlar om lärande utan-

för arbetet medan resterande två handlar om lärande på arbetsplatsen (Garrison & 

Anderson, 2011). Den första generationen bygger på den behaviouristiska lärteorin, med 

beteendet i fokus och den andra generationen, som kom i mitten av 1970-talet vilar på 

den kognitivistiska lärteorin, med fokus på tankeprocesserna. Dessa följdes av den tredje 

och den fjärde generationens e-learning, som började användas i samband med lärande på 

arbetsplatsen. Den tredje generationens e-learning kom i mitten av 1980-talet och gav 
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möjlighet för textning i telekommunikationen och i början av 1990-talet kom den fjärde 

generationen med interaktivitet genom internet och CD-ROM (Netteland, 2007). Dock 

klassificerar Netteland (2007) internet med interaktivitet och artificiell intelligens som 

del i en femte generations e-learning. Vidare ser hon lärande genom e-learning ur två 

perspektiv och det är som ”verktyg för instruktion” och ”verktyg för information och 

kunskapsdelning” (Netteland, 2007, s.19). 

Som tidigare nämnts understryker både Kock (2010) och Sangrà et al. (2012) att för 

större möjlighet till lärande på arbetsplatsen behöver informellt lärande stöd av formellt 

lärande. Detta betonar även Svensson, Ellström och Åberg (2004) som ser integreringen 

av formella och icke-formella utbildningsformer kopplat till det informella lärandet, som 

avgörande för lärandet. Netteland (2007) anger också att i takt med ökad möjlighet för 

reflektion och kritiskt tänkande genom e-learning uppmärksammades även avsaknad av 

den sociala interaktionen. Detta utmynnade så småningom i så kallade blandade läro-

former, med inslag av icke-formella utbildningsformer såsom seminarier och workshops, 

för ökad möjlighet till lärande enligt Kishore (refererad i Ettinger et al., 2006). E-learning 

ska ses i sin kontext menar Ettinger et al. (2006) vidare och poängterar vikten av att tid 

verkligen avsätts för ett effektivt lärande. Just tid för reflektion och kritiskt tänkande 

betonas även av Svensson et al. (2004) som viktig faktor för lärandet. Dock ser de 

fördelar med e-learning genom möjligheten för flexibilitet.   

Avslutningsvis anser Netteland (2007) att e-learning har setts som en formell utbildnings-

form som inneburit individuell kompetensutveckling. Men då individer upplever utbild-

ningar på olika sätt konstaterar hon att det också därmed resulterar i att de tillgodogör sig 

olika grad och lika sorts kunskap trots att de deltagit i en och samma utbildning. 

En utbildningsinsats inom ramen för e-learning 

Denna studie har genomförts i en organisation inom offentlig sektor där åtta mellanchefer 

har intervjuats om sin upplevelse av en utbildningsinsats, inom ramen för e-learning. 

Studien syftar till att undersöka hur mellanchefer uppfattat hur utbildningsinsatsen 

bidragit till kompetensutveckling i hur de fått kunskap om verksamhetens mål i verk-

samhetsplanearbetet. Organisationen använder e-learning som form för lärande genom 

internetbaserade utbildningar som köps in eller produceras i egen regi. Filmerna är 
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maximalt 10 minuter långa och tänkta att användas som antingen enskilt verktyg för 

lärande alternativt som komplement till exempelvis manual eller annan form för lärande 

såsom föreläsningar eller workshops. 

Utbildningsinsatsen ingår i mellanchefernas verksamhetsplanarbete och består av tre 

delar: 

 en internetbaserad informationsfilm i hur cheferna kan tänka kring 

verksamhetsplanarbetets målformulering 

 internetbaserade instruktionsfilmer som beskriver funktionerna i det 

internetbaserade planerings- och uppföljningsverktyg som används i 

verksamhetsplanarbetet 

 en frivillig workshop, vars syfte är att möjliggöra dialog. 

Informationsfilmen och instruktionsfilmerna är producerade i organisationens egen regi 

och de finns tillgängliga via en utbildningsportal på organisationens intranät. Utbild-

ningsbehovet befanns vara stort eftersom det internetbaserade verktyget endast använts 

vid ett enda tillfälle tidigare och det var året innan. Från organisationsledningens sida 

finns nu intresse av att ta reda på mellanchefernas upplevelse av i vilken omfattning 

utbildningsinsatsen har varit till hjälp i verksamhetsplanarbetet. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka mellanchefers upplevelse av en utbildnings-

insats, inom ramen för e-learning.  

Studien baseras på följande frågeställningar: 

 Vad har mellancheferna för relation till e-learning? 

 Vilka faktorer i utbildningsinsatsen inom ramen för e-learning, upplever 

mellancheferna som stöd respektive hinder i verksamhetsplanarbetet utifrån sitt 

behov? 
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Metod 

I denna del redovisas studiens upplägg, avgränsning och angreppssätt. Vidare presenteras 

studiens urval och datainsamlingsmetod som efterföljs av intervjufrågorna som indelats i 

de fyra temana relation, behov, stöd och hinder. Avslutningsvis ges en beskrivning av 

studiens genomförande, analys och tolkning av data som beskrivs i fem steg. Till sist 

redogörs för de etiska principer och hänsynstaganden som beaktats i studien. 

Studiens upplägg 

Vi valde att avgränsa studien genom att utgå ifrån e-learning som internetbaserade 

utbildningar som verktyg för kompetensutveckling och i kontexten av arbetsplatslärande. 

Thomas (2016) menar att ett teoretiskt ramverk kan begränsa samhällshällsvetenskapliga 

och humanistiska studier varpå vi valde att inta ett öppet förhållningssätt dock med ett 

abduktivt angrepssätt. Fördelen med ett abduktivt angreppssätt är ökad möjlighet för 

förståelse då teorin och empirin både stödjer och är i behov av varandra, menar Dubois 

och Gadde (2002).   

Studien genomfördes utifrån en kvalitativ metod. Kvalitativa datainsamlingsmetoder kan 

beskrivas som metoder ”för insamling av data som representerar en kvalitet i ett samman-

hang, i stor utsträckning i form av språkliga enheter” (Svensson, 2004, s. 68). Vidare är 

detta en intervjustudie med utgångspunkt i Kvales (1997, s. 13) definition av intervjuer 

som ”samtal som har en struktur och ett syfte”. Vi valde att använda oss av semi-

strukturerade intervjuer som ryms inom ramen för den kvalitativa forskningen och i syfte 

att organisera arbetsgången hämtade vi inspiration från Kvales (1997) strukturerade 

intervjuupplägg med sju stadier. Dessa är, tematisering, planering, intervju, utskrift, 

analys, verifiering och rapportering. I stora drag innebär tematisering klargörande av 

syfte och frågeställningar. I planeringsstadiet planeras intervjuns upplägg utifrån syfte 

och etiska överväganden, intervjustadiet innebär genomförande av intervjuer utifrån en 

intervjuguide, utskrift syftar till förberedelser inför datainsamlingen, analys innebär 

följaktligen analys av materialet, i en verifiering fastslås studiens trovärdighet och 

kvalitet, avslutningsvis innefattar rapporteringen själva uppsatsskrivandet.  

Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervjuundersökning för möjligheten till 

uppföljningsfrågor, vilket gav en djupare förståelse för respondenternas upplevelse. 
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Vidare ger också semistrukturerade intervjuer möjlighet för forskaren att ha ett fritt 

förhållningssätt vid intervjutillfället utan att låta respondenten styras för mycket 

(Bryman, 2008). Därefter enades vi om att använda den fenomenologiska metoden för 

analys. 

Metodavsnittet redovisas utifrån studiens förutsättningar kopplat till syftet och fråge-

ställningarna. Metoden utarbetades först efter att förutsättningarna var givna och intervju-

undersökningen genomfördes därefter.  En av organisationens ledningsgrupps-

medlemmar bistod med information om verksamheten och organisationens utbildnings-

strategi. Denne fungerade även som vår kontaktperson i organisationen och benämns 

följaktligen kontaktperson. Avstämning skedde regelbundet genom personligt möte, 

telefon och via e-post. Intervjuare är en annan benämning som används och syftar till att 

beskriva oss, som bedriver denna studie. Vidare benämns studiens intervjudeltagare för 

mellanchefer eller respondenter. 

Urval 

Urval av personer gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval där kontaktpersonen förmedlade 

vilka respondenter som ville och hade möjlighet att delta. Anledningen till urvalet var 

begränsningen i form av tidsram samt tillgänglighet av ett begränsat antal respondenter, 

enligt Brymans (2008) beskrivning av bekvämlighetsurval. I ett av fallen valde vi att göra 

ett snöbollsurval, där en respondent tillfrågades om intervjudeltagande av en annan 

respondent. Utifrån vår begränsade tidsram såg vi snöbollsurvalet som fördelaktigt. 

Snöbollsurval är en typ av bekvämlighetsurval som enligt Bryman (2008) är vanlig inom 

den kvalitativa forskningen och används lämpligen för intervjuer med ett färre antal 

respondenter. 

Datainsamlingsmetod 

Studien har genomförts med hjälp av en semistrukturerad intervju för högre chans till 

fyllig beskrivning av respondenternas upplevelse av utbildningsinsatsen, då Bryman 

(2008) menar att semistrukturerade intervjuer ökar möjligheten till att ställa följdfrågor.  

Frågorna listades efter de fyra teman vi enades om att undersöka, vilket Bryman (2008)  

beskriver som en intervjuguide. De fyra teman som intervjufrågorna utformades efter var 

relation, behov, stöd och hinder och de valdes med utgångspunkt i studiens fråge-
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ställningar  om respondenternas relation till e-learning samt vilka faktorer i 

utbildningsinsatsen inom ramen för e-learning, som respondenterna upplevde som stöd 

respektive hinder i verksamhetsplanarbetet utifrån behov. Samtliga teman utgjorde 

grunden i ett vidare analysarbete där mönster i mellanchefernas uppfattning om 

utbildningsinsatserna, inom ramen för e-learning kunde skönjas och två faktorer 

utkristalliserade sig som gemensamma nämnare. Utgångspunkten i kvalitativa studier är 

de medverkandes infallsvinkel enligt Bryman (2008). Då denna studie vilar på kvalitativ 

grund läggs tonvikten på att förstå respondenternas upplevelse i den miljö där studien 

bedrivs (Bryman, 2008). Intervjufrågorna valdes med utgångspunkt i studiens 

frågeställningar och ställdes inledningsvis som ”vad” och ”hur”, vilket Kvale (1997) 

menar möjliggör spontana svar, som beskriver en upplevelse utan spekulation om 

tänkbara anledningar till upplevelsen. Vid ett tillfälle i början av studien användes 

däremot e-post för att komplettera studien med ytterligare information från två av 

respondenterna. 

Genomförande 

Kontaktpersonen förmedlade namn och kontaktuppgifter på respondenter, som tillfrågats 

om deltagande i studien. En intervjuguide med frågor som avsåg att besvara studiens 

frågeställningar utformades, vilket Bryman (2008) nämner som ett sätt att skapa struktur 

över de frågor som ställs i en semistrukturerad intervju. Dock anser han vidare att 

frågornas ordningsföljd kan ändras under intervjuns gång beroende på hur samtalet löper, 

vilket också skedde under samtliga intervjutillfällen i denna studie.  

Före intervjuerna skrevs tillhörande dokument ut och datorns ljudinspelningsfunktion 

kontrollerades. Dessutom säkerställdes att intervjuerna följde samma upplägg. Åtta 

respondenter intervjuades varav fyra intervjuer ägde rum på respondentens eget kontor 

och fyra gavs i enskilt samtalsrum på respondentens arbetsplats.  Efter respektive 

intervjutillfälle gjordes en avstämning av vad som kan beaktas vid efterföljande intervju-

tillfälle. Behovet av en kompletterande fråga om hur respondenten såg på kompetens-

utvecklingsbegreppet kopplat till utbildningsinsatsen, uppstod och denna fråga 

förmedlades via e-post till de två respondenter som redan intervjuats.     

Under studiens gång informerades samtliga respondenter om praktikaliteter för 

intervjuerna samt om den etiska aspekten i samband med denna studie. Dessutom skedde 
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en fortlöpande kontakt med kontaktpersonen. Intervjuerna, som spelades in med hjälp av 

bärbar dator, ägde rum under två veckors tid och respondenterna intervjuades enskilt av 

endast en intervjuare i taget. Varje enskild intervju varade cirka 30 minuter och avslut-

ningsvis ställdes alltid frågan om respondenten hade något att tillägga. Därefter samman-

fattades spontana intryck från intervjuerna, inspelningarna transkriberades och data-

insamlingen analyserades. Bearbetning och analys skedde på ett likartat sätt för samtligt 

datainsamlingsmaterial förutom för den ena intervjuarens allra sista intervju, intervju 8, 

där ljudfilen slutade fungera. Det innebar att av åtta intervjuer användes fullständigt data-

insamlingsmaterial från sju intervjuer. Dock beaktades helhetsintrycket även från intervju 

8 i både resultat- och analysdelen.     

Tolkning av data och analys 

Som inspiration i dataanalysen har Giorgis´ analysmetod fungerat, då den lämpar sig väl 

för analys av data i studier med få antal respondenter enligt Szklarski (2015). Som första 

steg i analysprocessen granskades allt skriftligt datainsamlingsmaterial två gånger för en 

bedömning av materialets användbarhet. För ett användbart material skall texten uppfylla 

två kriterium som innefattar begriplighet samt fokus på den studerade upplevelsen 

(Szklarski, 2015). I detta steg bedömdes att samtliga texter uppfyllde dessa kriterier och 

därmed bedömdes vara användbara för fortsatt analys. I ett andra steg bröts texten ned 

med syfte att urskilja skiftningar och ta fram olika meningsbärande enheter. Enligt 

Szklarski (2015) är det viktigt att varje meningsbärande enhet representerar en ny nyans 

av upplevelsen. I analysprocessen uppdagades olika nyanseringar av respondenternas 

upplevelse av utbildningsinsatsen och de kodades utifrån kodningen A1, A2, A3 och så 

vidare. De meningsbärande enheterna förvandlades till utsagor där första persons form 

ersattes med tredje persons form och därefter listades i nummerordning.     

I ett tredje steg gjordes en kontextuell analys där utsagorna ställdes i relation till både 

varandra och till sammanhanget. Syftet med detta är att fånga meningsinnehållet i 

respektive enhet (Szklarski, 2015). Vidare tolkades innebörden i utsagorna, utifrån den 

direkta och den indirekta meningen i respondenternas påståenden. Avslutningsvis 

komprimerades texten och innehållet förkortades därmed. I det näst sista steget, steg fyra, 

komprimerades utsagorna ytterligare, vilket innebar att den ursprungliga listan över 
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meningsbärande enheter, komprimerades till en sammanhängande text, som beskrev 

upplevelsens situerade struktur.  

I det sista steget, steg fem, behandlades de situerade framställningarna, i syfte att finna 

gemensamma nämnare. Syftet med detta steg är att hitta den röda tråden och essensen i 

respondenternas upplevelse (Szklarski, 2015). Under de fyra temana, relation, behov, 

stöd och hinder listades beskrivningarna över samtliga respondenters upplevelser och 

därefter sammanfattades de till en helhetsbeskrivning.   

Avslutningsvis jämfördes också slutliga antaganden med de ursprungliga 

meningsbärande enheterna, i syfte att försäkra att ingen information gått förlorad i 

bearbetningsprocessens i samtliga steg. 

Etiska överväganden 

Etiska övervägande är en process som sker kontinuerligt genom hela studien (Kvale, 

1997). I studien valde vi att använda oss av endast en kontaktperson i organisationen, i 

syfte att att försäkra oss om att information in i och ut från organisationen hanterades 

under kontrollerade former. Det underlättade även vårt avslut, då vi på ett effektivt sätt 

både kunde tacka för medverkan, ställa kompletterande frågor samt ge återkoppling om 

studiens resultat.  Det etiska hänsynstagandet skedde tidigt i studien genom att vi utsåg 

en enda kontaktperson samt informerade respondenterna om studien i förväg via e-post 

och samtal. För att säkerställa etiska aspekter har även ett forskningsetiskt protokoll 

upprättats, se bilaga 1. Kvale (1997) menar att detta kan fungera som ett sätt att med-

vetandegöra känsliga frågor i en studie och protokollet har följaktligen fungerat som 

checklista i beaktandet av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

u.å.).  Före intervjun undertecknades en samtyckesblankett av båda parter, se bilaga 2, i 

syfte att tydliggöra gällande överenskommelse avseende hantering av information i 

studien. Det är inte nödvändigt med en skriftlig överenskommelse om samtycke då 

muntlig sådan gäller likväl, men skriftlig kan vara lämplig då överenskommelsen mellan 

parterna tydligt framgår (Datainspektionen, 2017).   

Det finns många aspekter att ta hänsyn till kopplat till etiken, därmed finns även många 

etiska dilemman. I det här fallet kunde respondenternas anonymitet inte kvalitetssäkras 

fullt ut då intervjuerna skedde på respondentens kontor eller i samtalsrum på dennes 
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arbetsplats. Då både kontor och samtalsrum var fönsterförsedda har kollegor därmed 

kunnat se att samtal har ägt rum, dock utan att kunna höra vad som sades. Däremot har 

ingen utomstående kunnat lyssna på ljudfiler eller på något annat sätt tagit del av 

transkriberingsprocessen. Detta genom att databearbetningen skedde enskilt och både 

ljudfiler och information sparades ner i lösenordskyddade datorer. Vidare kodades även 

transkriberingen och namn på person och organisation raderades för att ytterligare skydda 

respondenternas identitet. Efter en tid kommer ljudfiler, e-postkorrespondens och 

blanketter förstöras för att säkerställa att känslig information om respondenterna inte 

sprids.  
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Resultat 

I denna del redovisas studiens resultat kopplat till syfte och frågeställningar. Avsnittet är 

uppbyggt kring de två gemensamma nämnarna, som studien resulterat i. Dessa illustreras 

även i modellerna, Figur 1 och Figur 2. Vidare beskrivs hur de gemensamma nämnarna 

hänger samman med de fyra temana relation, behov, stöd och hinder. 

Faktorn dialog som gemensam nämnare 

Den ena faktorn som utkristalliserade sig som gemensam nämnare för de fyra temana var 

dialog, vilket illustreras i följande modell: 

 

Figur 1. Kopplingen mellan faktorn dialog och de fyra temana. 

Som vi ser kopplades faktorn dialog samman med de fyra temana utifrån olika infalls-

vinklar; respondenternas relation till utbildningsinsatsen inom ramen för e-learning 

innebar att de önskade en kombination med dialog för sitt lärande, de hade behov av 

dialog och de fann också stöd för sitt lärande genom dialog eller upplevde hinder för sitt 

lärande i form av brist på dialog. 

Relation: kombination med dialog 

Studien visade att samtliga respondenter upplevde att den internetbaserade utbildningen 

krävde en kombination av andra läroformer som exempelvis samtal med kollegor och 
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chef, gruppdiskussioner i form av seminarier, workshops eller nätverksträffar. Detta i 

strävan efter dynamik och interaktion. Detta avspeglas i följande citat. 

Kombinationen av alla delar i denna utbildningsinsats är nödvändig,  

speciellt workshopen. (Mellanchef, intervju 7) 

Genom detta ser vi att denna respondent framhävde workshopen som ett viktigt 

komplement till e-learning i utbildningsinsatsen. 

Behov av dialog 

Samtliga respondenter upplevde ett behov av kompletterande läroformer, främst genom 

den workshop, som ingick i utbildningsinsatsen och som tillgodosedde behov av 

kunskapsinhämtning genom dialog. Påståendet som följer tydliggör behovet av dialog.   

Workshopen var ett nödvändigt komplement eftersom den hade praktiska  

exempel och det gavs möjlighet att ställa frågor. (Mellanchef, intervju 7) 

Behov av dialog lyftes även av fler respondenter och då workshopstillfället snabbt blev 

fullbokat, önskades även fler omgångar av dessa.  

Stöd genom dialog 

Uppfattningen av vad som varit ett bra stöd rådde det delade meningar om. För en del 

räckte instruktionerna som stöd i den internetbaserade utbildningen medan andra fann 

stöd i chefer och kollegor och några enbart i kollegor för dialog i verksamhetsplanarbetet. 

Dialog med kollegor skedde mestadels på arbetsplatsen, fikaraster, chefsträffar och under 

workshopen. Vad gäller workshopen uttryckte samtliga respondenter att den var ett nöd-

vändigt komplement då där gavs praktiska exempel och möjlighet att lyfta frågor för 

diskussion. Det ses av följande citat. 

Den här workshopen, den är ett komplement, som ger en tillfälle att  

fördjupa kunskaperna. (Mellanchef, intervju 2) 

Workshopen fungerade alltså som komplement till att förtydliga verksamhetsplanarbetet 

och särskilt arbetet med organisationens verksamhetsmål. Instruktionsfilmerna upplevdes 

däremot enbart som bra stöd i form av förkunskap inför workshopen medan 



   

19 
 

informationsfilmen om verksamhetsmålen upplevdes som bra grund inför en presentation 

för mellanchefernas medarbetare. 

Sammanfattningsvis belyste studien vikten av bra stöd kopplat till utbildningsinsatsens 

internetbaserade delar. Flertalet respondenter kände att utbildningsinsatsen 

sammankopplade olika läroformer och att den därför som helhet fungerade stödjande i 

organisationens verksamhetsplanarbete. De upplevde även stöd i att informationen 

kändes mer riktad än tidigare.  

Hinder: brist på dialog 

Under utbildningsinsatsen stötte de flesta av respondenterna någon gång på ett hinder i 

sitt verksamhetsplanarbete. Vad som upplevdes som hinder varierade alltifrån 

svårigheten att lära utifrån enbart en internetbaserad utbildning, till att utbildnings-

insatsen upplevdes som stressfaktor i och med att respondenterna lärt sig flera nya 

internetbaserade system på kort tid. Mestadels upplevde respondenterna hinder kring 

målformuleringen i verksamhetsplanarbetet. Detta då mål hade olika relevans och ända-

mål beroende på organisationsnivå, vilket gjorde att vissa mål uppfattades abstrakta, 

irrelevanta och otydliga när de istället skulle behövas uppfattas som konkreta. Önskemål 

om att målformuleringen skulle skett i dialog med övergripande chefer, inte enbart via 

information från en film lyftes också.  

Lärdom om mål ska ske i en dialog, eventuellt att komplettera målfilmen 

med diskussion. (Mellanchef, intervju 6) 

Dessutom ansåg respondenterna det som svårt att att föra dialog på chefsträffar, eftersom 

det stora antal deltagare försvårade möjligheten för samtal.  
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Faktorn tid som gemensam nämnare 

Den andra faktorn som utkristalliserade sig som gemensam nämnare för de fyra temana 

var tid, vilket illustreras i följande modell: 

 

Figur 2. Kopplingen mellan faktorn tid och de fyra temana. 

Modellen visar att respondenterna relaterade utbildningsinsatsen inom ramen för e-

learning till faktorn tid genom dess effektivitet och flexibilitet. Dessutom upplevde 

respondenterna både behov av, och stöd i form av flexibiliteten utifrån faktorn tid. 

Avslutningsvis upplevdes bristen på tid som hinder i verksamhetsplanarbetet. 

Relation: effektivitet och flexibilitet genom tid 

Samtliga respondenter hade erfarenhet av e-learning, som de i positiv mening relaterade 

till effektivitet, flexibilitet, lättillgänglighet, modernitet och som ett arbetssätt som 

möjliggör repetition. Detta kan ses i följande citat. 

Det är effektivt, det känns ju modernt eller vad man kan säga, flexibelt.  

(Mellanchef, intervju 3) 

Just relationen till flexibiliteten betonades särskilt av respondenterna.   
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Behov av effektivitet och flexibilitet genom tid 

Vidare ledde respondenternas olika behov till skilda upplevelser av utbildningsinsatsen. 

Exempelvis resulterade en pressad arbetssituation i att korta kärnfulla filmer upplevdes 

som effektivt och tidsbesparande där några respondenter uppgav sig vara nöjda. Detta till 

motsats från andra respondenter som hade behov av ytterligare support. 

Stöd genom flexibilitet utifrån tid 

Vidare fann vissa respondenter stöd i de internetbaserade utbildningarna utifrån 

funktionen som uppslagsverk. 

Man använder filmerna som ett uppslagsverk, som man kan komma  

tillbaka till också. Det är något jag planerar att använda mer både för mig  

själv och för mina medarbetare. (Mellanchef, intervju 2) 

Påståendet beskriver en av respondenternas syn på hur flexibiliteten hjälpte denne och 

dennes medarbetare att själva kunde välja vid vilken tidpunkt de ville se filmerna.  

Hinder: brist på tid 

Respondenterna beskrev svårigheten i prioritering mellan arbetsuppgifter utifrån upp-

levelse av tidsbrist, som en utmaning i verksamhetsplanarbetet. Där kan de internet-

baserade utbildningarna ha hamnat i kläm. Dock underströks det egna ansvaret som en 

viktig del i prioriteringsarbetet, vilket kan ses i följande uttalande från en av mellan-

cheferna. 

Man måste själv ta ett visst ansvar att genomföra utbildningen.  

(Mellanchef, intervju 6) 

Betydelsen av det egna ansvaret, trots upplevelse av tidsbrist, underströks även av fler 

respondenter. 

Vidare rådde delade meningar om huruvida utbildningsinsatsen varit tillräcklig då vissa 

ansåg att kunskapen verkligen uppnåtts efter utbildningsinsatsen, medan en del önskade 

en kompletterande utbildningsomgång. Respondenterna upplevde även att de internet-

baserade utbildningarna hade en rimlig kunskapsnivå och fanns tillgängliga för alla. För 

kontinuitet och fortsatt kompetensutveckling önskades även samma upplägg till nästa års 
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verksamhetsplanesarbete. Kunskapen definierades dessutom som kompetensutveckling, 

vilket ses i följande citat. 

Kunskapen jag fått om verksamhetens mål ser jag som en kompetensutveckling 

[…] (Mellanchef, intervju 7) 

Påståendet speglar respondentens syn på att utbildningsinsatsen bidragit till kompetens-

utveckling om verksamhetsplanarbetet. 

Denna studie baseras på åtta intervjuer, varav sju bedömdes vara användbara då en av 

ljudfilerna inte gick att använda. Helhetsintrycket från den intervjun har dock beaktats i 

resultat- och analysdelen då sambandet mellan dialog och tid sågs även för denna 

respondent. Studien visade att samtliga respondenter hade någon form av tidigare 

erfarenhet av e-learning och att samtliga även kände att filmerna krävde en kombination 

av andra läroformer, där workshopen upplevdes vara det mest uppskattade inslaget i 

utbildningen. 

Vad som sedan ansågs vara stöd respektive hinder varierade mellan respondenterna. Det 

som ansågs utgöra stöd för någon, la någon annan ingen särskild vikt vid. Bakom-

liggande faktorer såsom stressig arbetsmiljö, tidsbrist och svårprioriterad arbetssituation 

beskrevs som orsak till respondenternas olika behov av stöd eller upplevelser av hinder. 

Vi fann dock att faktorerna dialog och tid var de gemensamma nämnarna för samtliga 

respondenter utifrån de fyra temana relation, behov, stöd och hinder. Det rådde delade 

meningar om huruvida utbildningsinsatsen varit tillräcklig eller inte, men flertalet upp-

levde att den innefattade olika läroformer, vilket hade fungerat som hjälp i verksamhets-

planarbetet. 
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Diskussion 

Detta kapitel är uppdelat i två delar, resultatdiskussion följt av metoddiskussion. I 

resultatdiskussionen varvas studiens resultat med tidigare forskning och egna upp-

fattningar om ämnet. Här går vi ner på djupet i studien genom att belysa den utifrån olika 

vinklar och perspektiv. Vi belyser den även utifrån ett helhetsperspektiv med hänsyn till 

bakomliggande faktorer. Genom detta holistiska synsätt är målsättningen att åstadkomma 

en helhetsförståelse för studiens resultat. I metoddiskussionen beskrivs de metodval, som 

ligger till grund för studien. 

Resultatdiskussion 

I studien framträdde tydligt mönster i form av de två faktorerna dialog och tid som 

gemensamma nämnare och Figur 1 och Figur 2 visar kopplingen mellan dessa och de 

fyra temana som låg till grund för intervjufrågorna. Sammantaget bedömde mellan-

cheferna utbildningsinsatsen som stödjande i verksamhetsplanarbetet. Utifrån Ellströms 

(2001) skildring om betydelsen av kombinationen av subjektiva och objektiva faktorer i 

arbetsplatslärandet, skulle det kunna tyda på att större delen av mellanchefernas olika 

behov blev tillgodosedda genom utbildningsinsatsens blandade läroformer. Detta kan då 

också ses som en strategi i inkludering av medarbetare. Dock skiljde sig behoven åt 

mellancheferna emellan och vi tror det finns en stor utmaning i att tillgodose med-

arbetares behov och önskemål i olika utbildningsinsatser. Bakomliggande faktorer som 

kan spela roll i sammanhanget är det Ellström (2001) benämner subjektiva faktorer, som 

är baserade på förståelse, kunskap och erfarenheter. I detta fall kopplar vi det till mellan-

chefernas relation till internetbaserade utbildningar. Dessutom inverkar det Ellström 

(2001) beskriver som objektiva faktorer, som är resurser i form av möjlighet för 

reflektion och dialog avhängigt organisationens möjlighet att hantera utbildningsfrågan 

på individnivå. Då utbildningsinsatsens syfte var att underlätta mellanchefernas 

verksamhetsplanarbete, som innebär att hantera komplexa samband tror vi att det 

Ellström (2001) menar med utvecklingsinriktat deltagande i utvecklingsaktiviteter, bäst 

överensstämmer med mellanchefernas nivå av deltagande i denna utbildningsinsats. 

Anledningen är deras möjlighet för kritisk analys genom diskussion med kollegor i 

workshopen. Vi kan också se att kombinationen av formella och icke-formella 

utbildningsformer samt informellt lärande visade sig vara uppskattat och enligt 



   

24 
 

mellancheferna gynnande för verksamhetsplanarbetet. Även Kock (2010), Sangà et al. 

(2012) och Svensson et al. (2004), tillstyrker att en kombination av olika läroformer 

främjar en individs lärandeprocess. Erfarenhetsmässigt ser vi själva också dialogen som 

ett instrument för fördjupning av kunskap. Tilläggas ska Nettelands (2007) markering om 

internetbaserade utbildningars avsaknad av social interaktion människor emellan, vilket i 

sin tur också skapar behov av möjlighet för dialog. Just dialogen poängterade därtill 

samtliga mellanchefer som betydande för lärandeprocessen i denna utbildningsinsats. 

Vidare skulle det vara intressant att ytterligare belysa och fördjupa sig i vilka 

kombinationer av läroformer som passar bäst ihop och i vilken utsträckning. Detta skulle 

kunna ligga till grund för vidare forskning, vilket vi också lyfter i slutet av uppsatsen.  

Flertalet av mellancheferna upplevde att verksamhetsplanarbetet underlättats när de fått 

och givits möjlighet att vara aktiva, exempelvis i samband med workshopen och i övrig 

dialog med arbetskollegor. Avsaknaden av möjlighet för engagemang genom dialog 

angavs även som hinder. Det kopplar vi till Drejers (2001) beskrivning av nödvändig-

heten med individens engagemang i möjligheter för lärande, som förutsättning för 

kompetensutveckling. Enligt Kock (2010) kan lärande också ske omedvetet, men han 

vidhåller att lärande även kan ske då individen ser sitt eget lärande och finner egna vägar 

för att lösa problemen. Detta skulle i denna studie kunna ses i att mellancheferna upp-

levde att problemlösning på egen hand hjälpt dem framåt i verksamhetsplanarbetet.  

Förutom faktorn dialog framträdde faktorn tid som en gemensam nämnare i studien. Där 

betonade mellancheferna särskilt flexibiliteten och effektiviteten genom utbildnings-

insatsens internetbaserade delar, som viktiga i sammanhanget. De uttryckte särskilt 

uppskattning över den egna kontrollen över arbetstiden. Möjligheten för flexibilitet lyfter 

även Svensson et al. (2004) som fördelaktigt med just internetbaserade utbildningar. 

Faktorn tid kan också innefatta tidsåtgången som är möjlig att avsätta för en utbildnings-

insats. En uppmaning att avsätta tid för en utbildning kan fungera som hjälp att sätta 

prioriteringsnivån för en medarbetare. Dock fungerar även arbetslärandet, det som 

Granberg (2014) definierar som lärande som kommer som en sidoeffekt ur exempelvis en 

utbildningsinsats, som vägledning i prioriteringen. Det skulle kunna innebära att mellan-

cheferna utvecklar sin kompetens i prioritering av arbetsuppgifter, som en sidoeffekt i 

utbildningsinsatsen. Vi knyter även an detta till det egna ansvarets betydelse för 
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prioriteringen, som lyfts fram av några av mellancheferna. Även Ellström (2001) 

framhåller individens eget ansvar som avgörande för lärandeprocessen. 

Önskvärt är att en utbildningsinsats ska fungera som stöd i arbetet för samtliga deltagare, 

men i studien framkom att vissa deltagare av olika anledningar upplevde hinder i verk-

samhetsplanarbetet. Denna komplexitet vill vi lyfta fram eftersom medarbetare, som 

känner sig hindrade kan halka efter och därmed får svårare att arbeta med frågorna 

utifrån samma kunskapsnivå som kollegor, som upplevt utbildningsinsatsen som stöd. 

Detta skulle även därmed kunna leda till att samtliga medarbetare inte får samma 

möjlighet att gemensamt arbeta för att uppnå organisationens mål genom verksamhets-

planarbetet. 

Sammanfattingsvis ansåg de flesta av mellancheferna att de blev hjälpta av utbildnings-

insatsen i verksamhetsplanarbetet. I några fall uppfattades dock organisationens över-

gripande mål som abstrakta, irrelevanta och otydliga, vilket därför kan vara en möjlig 

orsak till önskemålet om att målformuleringen även skulle skett i dialog med närmsta 

chef. Ellström (2001) framhåller att otydliga mål är vanligt förekommande i 

organisationer. Det kan då ha inverkat försvårande för några av mellanchefernas 

verksamhetsplanarbete och en konstruktiv återkoppling från närmsta chef kunde verkat 

förtydligande. Det framkom även att mellancheferna själva skapat ett samtalsforum där 

de gemensamt arbetar mot uppsatta mål, just för möjligheten för dialog. Det rådde delade 

meningar om huruvida utbildningsinsatsen varit tillräcklig eller inte. Studier har påvisat 

organisationers viktiga uppgift med att tillhandahålla tillräckliga resurser i syfte att 

främja medarbetarnas lärandeprocess (Ellström, 2001). Dock betonar han även individens 

eget ansvar i lärandeprocessen, precis som några av mellancheferna också gjorde. Av 

erfarenhet anser vi det viktigt med egenansvaret, men förutsättningarna från 

organisationens sida behöver också vara tillräckliga, för att gynna individers lärande.  

Metoddiskussion 

I studien gjordes många val som fått konsekvenser för resultatet. Vi har varit noga med 

att göra medvetna metodval och beaktat både för- och nackdelar. Exempelvis i vårt val av 

att låta endast en person intervjua en respondent i taget var förhoppningen att öka möjlig-

het för respondenten att öppna sig kring upplevelsen. Genom att försöka tänka oss in i 

respondentens situation, försökte vi skapa en trygg miljö med avsikt att gynna studien. 
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Däremot var det mycket att hålla reda på vid intervjutillfället och risken fanns att 

information skulle gå förlorad, till skillnad för om två stycken intervjuare kompletterat 

varandra. Då kunde information som den ena inte fångade upp, upptas av den andra. 

Detta blev tydligt under transkriberingen då vi märkte att följdfrågor saknades i vissa fall. 

Vidare användes endast ljudinspelning som datainsamlingsmetod vid intervjutillfällena, i 

syfte att underlätta bibehållen fokus på respondenten för möjlighet att fånga subtil 

information. Sammantaget bedömer vi det ändå som positivt att intervjuerna genom-

fördes av endast en person vid respektive intervjutillfälle, då en del respondenter sa sig 

uppleva press av själva intervjusituationen. Dock uttrycktes pressen vara förknippad med 

respondentens upplevelse av att bli inspelad. Det hade eventuellt lättat på stämningen om 

anteckningar använts som enda datainsamlingsmetod, men vi bedömde samtidigt att 

risken då var stor att viktig information kunde gått förlorad. Dock kan viktig information 

ändå gått förlorat eftersom vissa respondenter kände sig hämmande av att det blev 

inspelade och kanske därmed uteslöt att delge viss information. Där var vi då mycket 

noga med att berätta om att studien kommer följa etiska riktlinjer. 

Efter två intervjuer, uppdagades avsaknad av svar till en av frågorna och denna fråga 

ställdes då därefter via e-post. Detta med vetskapen om att risken med att ställa frågor via 

e-post är att djupare information kring respondentens upplevelse kan gå förlorad. Anled-

ningen är avsaknad av registrering av både kroppsspråk och tonfall samt begränsad 

möjlighet för att ställa följdfrågor. Däremot ansåg vi att fördelen med att komplettera 

information via e-post i efterhand, vägde tyngre. Om det skulle handlat om att ställa flera 

kompletterande frågor, övervägde vi eventuellt kompletterande intervju. 

Frågan om studien skall innehålla öppna eller slutna frågor är en betydelsefull avvägning 

för forskare (Bryman, 2008). I vår studie valde vi att använda en kombination av öppna 

och slutna frågor, med utgångspunkt i vår medvetenhet kring dess för- och nackdelar. Det 

öppna frågorna tillät respondenterna att beskriva upplevelserna med egna ord utan att låta 

sig styras av våra ordval, vilket däremot kunde skett vid slutna frågor (Bryman, 2008). 

De öppna frågorna gav även respondenterna utrymme för spontana reaktioner och svar i 

beskrivningen av upplevelsen av utbildningsinsatsen. En av nackdelarna var dock att 

svaren lätt gick utanför det område studien syftade till att undersöka, vilket innebar risk 

för att intervjuerna skulle ta mer tid i anspråk än väntat. Därför använde vi även slutna 

frågor till hjälp för att hålla tidsramen och för att klargöra frågornas innebörd. 
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Intervjuerna transkriberades enskilt, dock var vi noga med att läsa varandras 

transkriberade texter och att förtydliga vid behov. Fördelen med att transkribera enskilt 

var möjligheten att skapa effektivitet i arbetet och ge utrymme att ostört analysera text-

materialet. Något som däremot är värt att lyfta är att om båda hade lyssnat på de in-

spelade intervjuerna hade också båda kunna registrera olika nyanser i samtalet. Däremot 

underlättade förståelsen för stämningen vid intervjutillfället genom att vi valde att 

transkribera i talspråk, vilket är helt i linje med hur semistrukturerade intervjuer inom 

fenomenologin bör bearbetas för (Back & Berterö, 2015). Transkriberingen var tids-

krävande men en värdefull process som gav en djupare förståelse för studien. Det 

positiva med vårt tillvägagångssätt var att vi kunde utkristallisera dolda mönster utifrån 

transkriberingen, vilket var de två gemensamma nämnare som beskrivits i resultatdelen, 

dialog och tid. De gemensamma nämnarna fanns dolda hela tiden under intervju-

tillfällena och blev synliga först när vi systematiskt sammanställde resultatet. Genom att 

spara samtliga dokument i transkriberingsprocessens olika steg, jämföra ny version med 

tidigare version av bearbetat material samt vara två som läste och lyssnade på intervju-

inspelningarna försökte vi säkerställa att väsentlig information i bearbetningsprocessen 

fanns med ända till slutlig resultatåtergivning. Men givetvis fanns förståelsen för att 

information ändå kan gått förlorad under resans gång.     

I studien användes ett bekvämlighetsurval utifrån tidseffektivitet och garanti för att få 

respondenter till vår studie. Vår studie kan inte generaliseras och än mindre ökar chansen 

för generalisering genom ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2008). Vi vet nämligen inte 

vilken typ av population samplet kan vara representativt för. Vi var även medvetna om 

att bekvämlighetsurvalet kan haft en påverkan på studiens resultat. Anledningen till 

urvalet var att studiens syfte och frågeställningar kombinerat med organisationens önske-

mål endast berörde mellancheferna på arbetsplatsen. Därför var det inte relevant att 

involvera andra medarbetare. Under förutsättningar med högre antal respondenter att utgå 

från, hade det varit önskvärt att styra bekvämlighetsurvalet i viss mån, genom avgräns-

ning i exempelvis ålder, kön eller antal år i samma tjänst. Detta för att få det Bryman 

(2008) beskriver som ett representativt urval och som avspeglar den population som 

avses att studeras. 

Åtta respondenter intervjuades, vilket kändes som ett rimligt antal med hänsyn till vår 

tidsram och studiens omfattning. Givetvis fanns önskan ett större antal respondenter och 
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mer djupgående intervjuer, då det skulle tillfört studien information utifrån fler infalls-

vinklar. Tidsåtgång för intervjun sattes till 30 minuter av respekt till respondentens 

arbetstid och bedömningen om att det var tillräckligt för att få fram gemensamma 

nämnare, då studien rörde ett väl avgränsat område. Längre intervjuer hade krävt mer tid 

för transkribering vilket kunnat medföra risken att vi istället hade behövt tumma på 

kvaliteten för att hålla tidsramen. Samtidigt fanns medvetenheten om att längre intervjuer 

eventuellt kunnat ge oss ett bredare perspektiv av respondenternas upplevelse. Samman-

taget bedömer vi dock underlaget som tillräckligt för att möta studiens syfte och besvara 

dess frågeställningar. 

Förhoppningen är att studien ska inspirera till fortsatta studier om e-learning som 

utbildningsform. Denna studies inriktning och infallsvinkel på frågeställningarna växte 

fram med utgångspunkt i att många utbildningar sker via internet, vilket vi säkerligen 

kommer möta i yrkeslivet. Lyckligtvis kunde vårt intresse av att göra en studie även 

komma till nytta för organisationen som ville veta betydelsen av denna utbildningsinsats. 

Däremot var utmaningen att behålla ett vetenskapligt perspektiv på studien och samtidigt 

möta organisationens önskemål om utvärdering av utbildningsinsatsen. Därför har vi 

löpande påmint oss om den vetenskapliga ramen för studien. Att hjälpa organisationen 

var däremot ett berikande inslag och bidrog till en meningsfullhet i vårt uppdrag. 

Inlednings-vis definierade vi begreppet e-learning som internetbaserade utbildningar som 

verktyg för kompetensutveckling i kontexten av arbetsplatslärande. Sangrà et al. (2012) 

anser att det är viktigt att inte låsa sig i frågan om vad som är, eller inte är e-learning, 

utan istället fokusera på frågan om vilken typ av e-learning som är lämpligast. Vår 

definition av e-learning som internetbaserade utbildningar blev därmed given då det 

rimmar med organisationens användning av e-learning. 

 

Studiens kvalitet och trovärdighet 

När det gäller studiens kvalitet och trovärdighet kan det kopplas samman med begreppet 

reliabilitet. Enligt Bryman (2008) handlar det om i vilken utsträckning resultatet från en 

studie blir detsamma vid återupprepning av studien. Reliabilitet handlar om både intern 

och extern reliabilitet, där den externa reliabiliteten anger studiens potential för 

replikation, vilket är omöjligt i denna studie då det inte går att pausa sociala 

konstellationer. Bryman (2008) beskriver kvalitativa studier med få antal deltagare och 
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bunden kontext som hinder för generalisering till andra typer av miljöer. Däremot kan en 

analytisk generalisering göras utifrån studiens resultat (Kvale, 1997), då det görs en 

enklare form av spekulation kring om studien eventuellt kan lämpa sig för andra studier 

eller användas som inspiration för framtida studier. Utifrån detta framställs ett perspektiv 

på studien, istället för att ange en absolut sanning. Det innebär att denna studie istället 

kan fungera som inspiration för vidare forskning. Läsaren får då själv bedöma rimlig-

heten kopplat till vidare studie. Det är också en anledning till valet att presentera studiens 

resultat i termer av ”några respondenter ansåg” och ”vissa av respondenterna menade” 

istället för att ange respondenternas svar i kvantitativa mått. Vi ansåg att det viktigaste 

var att redogöra för vilka upplevelser som framkom i studien och inte kvantitativa mått 

av den ena eller andra upplevelsen. 

Med intern reliabilitet menas hur data från en och samma studie kan tolkas på ett 

liknande sätt av olika forskare (Bryman, 2008). Därför stämde vi kontinuerligt av med 

varandra så bearbetningen av den transkriberade texten skedde på samma sätt. I direkt 

anslutning till intervjutillfällena sammanfattades även helhetsintrycket av intervjun, för 

att fånga den upplevda stämningen under intervjun. Detta för att skapa en djupare 

förståelse för underliggande budskap i respondenternas svar. 

Beträffande studiens kvalitet och trovärdighet blir också triangulering intressant att 

belysa, då Bryman (2008) definierar triangulering som en användning av flera data-

insamlingsmetoder för att skapa en större tillförlitlighet och bättre kvalitet. Tidsaspekten 

spelar oftast en avgörande roll i detta sammanhang om hur omfattande studien kan 

bedrivas. I denna studie bedömdes att tiden som krävs för att hantera flera data-

insamlingsmetoder inte räckte till. Det kändes viktigare att skapa en god kvalitet genom 

att sätta en rimlig nivå på studiens upplägg. Därför användes endast semistrukturerade 

intervjuer, men önskvärt hade varit en kombination av exempelvis enkät eller 

dokumentation för ett bredare eller djupare perspektiv. Fördelen med flera olika 

datainsamlingsmetoder är att de fungerar som komplement till varandra (Bryman, 2008). 

Exempelvis genom att intervjuerna först bidrar med viss information, följt av enkäter 

som tillåter respondenterna att uttrycka åsikter som inte framkom vid intervjun, 

alternativt enkäter följt av förtydligande intervjuer. Det finns dock både för- och 

nackdelar med de olika metoderna då samtliga utsätts för tolkning (Bryman, 2008).  

Exempelvis kan forskaren ha en avsikt med frågorna i enkäten, medan respondenten 
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tolkar frågan ur ett helt annat perspektiv. Tolkningsfel uppstår även vid intervjutillfällen 

då respondenter kan tolka en fråga på ett sätt som frångår forskarens syfte med 

frågeställningen. I denna studie försökte vi minska risken för tolkningsfel genom att 

kontinuerligt ställa kontrollfrågor till respondenterna för ett förtydligande. 

Tolkningsfel kopplat till studiens kvalitet och trovärdighet kan också beaktas i vår 

analysprocess. Mycket information har bearbetats och processen har innehållit flera 

tolkningssteg, samt komprimering av datamaterialet vilket riskerar tolkningsfel på vägen. 

Däremot har vår medvetenhet bidragit till högre kvalitet för studien då varje steg noga 

bearbetats och ursprungsmaterial sparats för möjligheten att behålla viktig information. I 

studien har även transparens beaktats med syfte att kunna ge läsaren möjlighet att bilda 

sig en uppfattning över studiens trovärdighet. En studie med transparens innebär att det 

ingående i metod- och genomförandeavsnitten framgår hur studien har bedrivits. Därmed 

skall läsaren klart och tydligt kunna följa med i alla steg samt bilda sig en uppfattning om 

vilka antaganden som ligger bakom begrepp och vägval. 

Förslag till vidare forskning 

I denna studie beskrevs åtta mellanchefers upplevelse av en utbildningsinsats inom ramen 

för e-learning. Då större delen av svaren präglades av en önskan om blandade läroformer 

som hjälp i verksamhetsplanarbetet, kan det finnas intresse i att belysa hur e-learning kan 

fungera som hjälp istället för att uppfattas som en av mellancheferna sa ”ännu ett system 

att lära sig”. I en process som kräver lärande i någon form bör hänsyn tas till att 

individuella skillnader gör att vi har olika sätt att ta till oss ny kunskap (Netteland, 2007). 

Erfarenhet och förutsättningar påverkar individens möjlighet till detta, vilket på sikt kan 

inverka på hur denne utför sitt arbete. Därför kan studier i människors uppfattning av hur 

informellt lärande kan fungera stödjande till såväl formella utbildningar med e-learning 

som icke-formellt lärande, vara intressanta. Framförallt kan det vara intressant att belysa 

frågan ur ett företagsekonomiskt perspektiv då ett väl fungerande informellt lärande 

skulle kunna minska utbildningskostnader (Örtenblad, 2009). En annan faktor som också 

kan vara betydelsefull att väga in i en studie är om det finns en skillnad i respondenters 

upplevelse av en utbildningsinsats utifrån motivationsfaktorer. Detta beroende på om 

utbildningsinstatsen bedrivs med utgångspunkt i ett personaldrivet perspektiv eller ett 

ledningsstyrt. Studiens syfte kan då vara att belysa eventuell skillnad i upplevelsen och 
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om det finns ett samband mellan medarbetarnas motivation till utbildningsinsatsen 

beroende på ur vilket perspektiv utbildningsinsatsen genomförs.  
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Bilaga 1 – Etiskt forskningsprotokoll 

I detta forskningsetiska protokoll beskrivs de forskningsetiska hänsyn, som beaktats i 

samband med denna studie. Hänsyn har beaktats utifrån Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer och rekommendationer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning*. 

 

Forskningsetiska principer 
I denna studie har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer beaktats utifrån regel 1-8 

enligt följande: 

 

Informationskravet 
Studien innehåller semistrukturerade intervjuer och informanterna** har enligt regel 1 

informerats om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan 

avbryta intervjun utan att behöva motivera varför. Övrig information relevant för denna 

studie har delgivits informanterna 

 

Samtyckeskravet 
Informanternas samtycke för medverkan i studien inhämtas genom blankett 

”Deltagarinformation”, se bilaga 2 enligt regel 2, 3 och 4.  

 

Konfidentialitetskravet 
Samtliga personuppgifter som kan användas för identifiering av organisation eller 

intervjupersoner hanteras konfidentiellt enligt regel 5 och 6. Detta innebär att de enda 

som har tillgång till insamlad data är studenterna som bedriver studien. Vid presentation 

av studien anonymiseras all information, som kan röja uppgifter om informanter eller 

organisation.    

 

Nyttjandekravet 
Samtliga personuppgifter kommer endast att användas i samband med denna studie enligt 

regel 7 och 8. 

 

Rekommendationer 
Utöver beaktande utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har även hänsyn 

tagits enligt följande rekommendationer 1 och 2:  

 

Rekommendation 1 
Enligt rekommendation 1 har informanter fått möjlighet att ta del av eventuella känsliga 

delar i rapporten innan publicering om de önskar. 

 

Rekommendation 2 
Enligt rekommendation 2 har informanter informerats om på vilket sätt studien kommer 

att publicerats och de har även tillfrågats om de är intresserade av att få tillgång till 

slutlig rapport i examensarbetet. 

 
 

* Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och rekommendationer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning har som syfte att ange riktlinjer i förhållandet mellan forskare  

och informant för att reglera forskningskravet gentemot individskyddskravet. 

** Organisationens kontaktperson och intervjupersonerna benämns informanter i detta forskningsetiska 

protokoll. 
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Bilaga 2 – Information inför studien 

Vi är två studenter som läser Personalprogrammets sista termin på Högskolan för 

Lärande & Kommunikation i Jönköping och vi gör nu examensarbete med en studie om 

mellanchefers upplevelse av en utbildningsinsats, inom ramen för e-learning. 

 

E-learning är en utbildningsform, som kan ingå i utbildningsinsatser inom arbetslivet. Vi 

ber därför om din hjälp då vi vill genom intervju undersöka din upplevelse av en 

utbildningsinsats. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta 

intervjun utan att uppge anledning, enligt Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, u.å.). 

Genom att samtycka att du deltar i intervjun godkänner du också att du tillåter inspelning 

vid intervjutillfället. Intervjun tar cirka 30 minuter. 

All information och bearbetning av data sker via oss och intervjumaterialet uppfyller 

Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, u.å.). Alla medverkande har i efterhand rätt att 

ta del av den slutgiltiga examensrapporten.  

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post. 

 
Härmed godkänner jag som blir intervjuad min medverkan i studien: 

Ort/ Datum  

Namnteckning  

Namnförtydligande  

 
Härmed försäkrar intervjuarna att den information som framgår i detta dokument är 

riktig: 

Ort/ Datum   

Namnteckning   

Namnförtydligande   

 
 

Tack för din medverkan! 

Förnamn Efternamn XXX-XXX XX XX, xxxx1111@student.ju.se 

Förnamn Efternamn XXX-XXX XX XX, xxxx2222@student.ju.se 

 

 

 

 

 
 
Källa 
Vetenskapsrådet (u.å.). Forskningsetiska principer inom humanistisk - 

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjufrågor. Frågor utifrån de fyra 

temana relation, behov, stöd och hinder syftar till att undersöka respondenternas 

upplevelse av utbildningsinsatsen med e-learning genom internetbaserade utbildningar + 

workshop. I samband med intervjun undertecknar både intervjuare och respondent en 

blankett med information om samtycke och konfidentialitet. 

 

Relation 
 Vad betyder e-learning för dig? 

 Vad har du för tidigare erfarenheter av e-learning och internetbaserade 

utbildningar överlag?  

 Om tidigare erfarenhet, hur upplevde du det? Hur har internetbaserade 

utbildningar hjälpt dig i ditt arbete? 

 Vad tycker du om e-learning med internetbaserade utbildningar som 

utbildningsform? 

 Om du tycker det är bra med internetbaserade utbildningar, vad är det som gör att 

du gillar internetbaserad utbildning som utbildningsform? 

 Har din arbetsgivare tidigare erbjudit internetbaserade utbildningar? 

 Har din arbetsgivare tidigare erbjudit utbildningar gällande arbetet med 

verksamhetens mål? 

 Känner du att de är värt att avsätta tid för att genomföra de internetbaserade 

utbildningarna?  

- Eller blir utbildningen något som tar tid från övriga arbetsuppgifter? 

 Hur ser du på din roll i arbetet med verksamhetens mål gällande följande: 

- ansvar 

- befogenheter 

- tilliten till det internetbaserade verktyget 

- tilliten till arbetet med verksamhetens mål? 

 Denna internetbaserade utbildning görs individuellt, hur ser du på det? Hade det 

kunnat fungera bättre på något annat sätt? I grupp? via samtal och dialoger? 

(utöver den frivilliga workshopen) 

Behov 

 Upplever du att utbildningen är tillräcklig för att uppnå verksamhetens mål? Eller 

behövs en uppföljning? 

 Upplever du att de ges utrymme för dig att lämna feedback eller komma med 

egna förslag på hur utbildningarna kan förbättras? 

 

Stöd 

 Blev du hjälpt i ditt arbete av utbildningarna? Om ja, på vilket sätt? Om nej, vad 

tror du är orsaken till det?  
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Frågor om stöd för att genomföra utbildningarna. 

 Behöver du någon form av stöd för att genomföra de internetbaserade 

utbildningarna? (Exempelvis chefsstöd, stöd av kollegor, IT-support) Om ja, 

vilket stöd behöver du för att genomföra de internetbaserade utbildningarna? 

 

Frågor om stöd i arbetet med verksamhetens mål. 

 På vilket sätt ger utbildningsfilmerna dig förutsättningar att hantera det 

internetbaserade verktyget och att arbeta med verksamhetens mål? 

 Ser du den internetbaserade utbildningen som ett tillräckligt stöd för ditt arbete 

med verksamhetens mål? 

- Om inte, behöver du något mer än filmerna som stöd i ditt arbete med 

verksamhetens mål? 

Om inte detta framkommit under samtalets gång, ställ denna fråga. 

- Deltog du i den frivilliga workshopen som ingick i utbildningspaketet? 

Om ja, hur fungerade den som komplement till de internetbaserade 

utbildningarna? 

Om nej, varför inte? Tror du att workshopen hade fungerat som komplement till 

de internetbaserade utbildningarna? 

Hinder 
 Har du stött på något hinder/problem i ditt arbete med verksamhetens mål? 

 Om ja, vilka hinder/problem hinder har du stött på?  

 Hur löste du problemen som uppstod? /Hur tog du dig förbi hindret/hindren? 

 

 


