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SAMMANFATTNING

Kompetensutveckling av personalen och internutbildningar har varit ett hett debattämne
de senaste åren. Numera är Internet/intranät och interaktiva självstudiekurser ofta ett
alternativ till traditionell lärarledd utbildning. Vi ville därför undersöka hur lärande via
intranät sker, hur sådana internutbildningar upplevs av deltagarna och att försöka ge
förslag på hur dessa kan utvecklas ytterligare. För att uppfylla våra syften har vi valt att
utföra studier hos tre av Volvos återförsäljare. Volvo har sedan en tid tillbaka en
internutbildning som kombinerar lärarledda lektioner med självstudiekurser via intranät.
Undersökningsresultaten visade att attityden till internutbildningar via intranät i
allmänhet var positiv men att det inte är någon universallösning för lärande utan skall
snarare ses som ett komplement till traditionell utbildning. Vi kan idag se vissa
svagheter i utbildningens utformning men vi tycker att det är positivt att Volvo har
startat en sådan här utbildning som troligtvis kommer att utvecklas och användas mer
och mer i framtiden.



ABSTRACT

The development of the employee’s competence and on-the-job training has been
debated a lot over the last few years. Nowadays, Internet/Intranet and interactive private
studies are often an alternative to traditional instruction by a teacher. Therefore, we
wanted to investigate how learning via Intranet occurs, how this education is
experienced by the users, and also try to give suggestions how this education can be
developed further. To attain our objectives, we conducted studies at three of Volvos
retailers. Volvo has for some time had an on-the-job training program that combines
instruction by a teacher with private studies through Intranet. The results indicate that
the attitude to on-the-job training through Intranet in general was positive but should not
be seen as a panacea for learning. Instead, it should be seen as a complement to
traditional instruction by a teacher. Presently, it is possible to observe some weaknesses
in the way the education is formed but we are of the opinion that it is positive that
Volvo has started an education of this kind which most likely will be developed and
used even more in the future.
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1 INLEDNING

I detta kapitel är vår ambition att läsaren genom problemdiskussion skall få en inblick i
ämnes- och problemområdet. Utifrån problemdiskussionen preciseras uppsatsens syfte
och därefter avgränsas det som skall studeras.

1.1 Problemdiskussion

Internet har funnits tillgängligt i Sverige i mer än ett decennium, men det är först under
de senaste åren som användningen har tagit riktig fart. Internet har på tiotalet år fått ett
genomslag i användandet som det tagit andra media, såsom radio och TV, flera
decennier att uppnå. Internetutvecklingen befinner sig fortfarande i en expansionsfas
och samtliga bedömningar som utförs indikerar att den fortsatta utvecklingen kommer
att vara stark. Internets möjligheter har så här långt endast utnyttjats i begränsad
omfattning och de främsta användningsområdena har hittills varit kommunikation och
informationsinhämtning.1 Internets utveckling har vänt upp och ned på invanda
arbetsformer och innebär helt andra former för bland annat kompetensutveckling. När
ett företag behöver öka de anställdas kunskaper är numera Internet och interaktiva
självstudiekurser ofta ett alternativ.2

Ett intranät är ett informations- och kommunikationssystem baserat på
Internetteknologi. I motsats till Internet är det stängt för ej behöriga personer. Genom att
använda redan beprövad Internetteknik i kombination med existerande företagssystem,
kan företag kommunicera, distribuera information och förenkla arbetsprocesser på ett
effektivt sätt. Oavsett vad intranät används till, att beställa pennor, underlätta i sökande
av information eller att stärka företagskulturen, kan ett väldesignat intranät öka
företagets konkurrenskraft.3 Intranät ger alltså möjligheter att avgränsa och anpassa
budskap, det vill säga att olika användare kan få olika information. Skapandet av
”brandväggar” hindrar obehöriga från att ta sig in i systemet då de saknar rätt lösenord.
Det påstås att ett intranät har alla möjligheter att bli ett starkt lim som håller ihop dagens
mycket komplexa företagsorganisationer4.

De främsta användningsområdena för intranät är att på ett enkelt sätt ge personalen
tillgång till information och interna databaser, publicering av företagsinformation samt
att få en effektiv och rationell samordning och ett förbättrat samarbete internt5. Ett antal
intressanta aspekter uppkommer när Internet- och intranätsbaserad internutbildning
diskuteras. Utbildning via intranät innebär att företag trots geografiska avstånd kan
utbilda personal. Företaget slipper även kostnader såsom logi och resor. En ökad
användning av datorer innebär även att en generellt högre kompetensnivå vad gäller
datorer uppnås. Med den höga kompetensnivån kan företagen också få försprång i den
fortsatta utvecklingen i den alltmer viktiga Internethandeln.

Högre kompetens i form av ökad utbildning av arbetskraften (och alla medborgare)
framhålls ofta som viktig och till och med avgörande för företags och hela landets
konkurrenskraft. Ett sätt att markera hur betydelsefull kompetens tycks vara är att EU
den 29 november 1995 offentliggjorde en vitbok om det ”lärande samhället” där det

                                                          
1 Jakobsson. (1998). Internet - som strategiskt kommunikationsverktyg, s. 15-24.
2 Wulf. (1996). Training via the Internet: Where are we?
3 Årsredovisning 1997/98, Icon Medialab International AB.
4 Framgång kan nås med intranet. (971028). Svenska Dagbladet.
5 Ödegaard. (1997). Internet med Intranet, s. 12.
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bland annat framhålls att investeringar i det så kallade humankapitalet är den viktigaste
faktorn för att höja Europas konkurrenskraft, framförallt gentemot USA och Japan, och,
på sikt, även Kina. Det tycks som om de allra flesta tror att mer utbildning automatiskt
ger företagen ökad konkurrenskraft. Det kan vara fallet men är en alltför förenklad
föreställning. Kompetensutveckling är i minst lika hög grad ett organisatoriskt problem.
Det finns ofta tillräckligt mycket av ”veta” och ”kunna” men för lite av ”använda”,
”vilja” och ”våga”. Företagens interna system, för att använda och fördela
medarbetarnas resurser samt att utveckla system som stöder kompetensutveckling
etcetera, är minst lika viktiga som de efterfrågade kraven på mer utbildning generellt
sett.6

Utbildning via datorer och avsaknad av personlig kontakt försvårar för vissa individer
att ta till sig information eftersom individer samlar in, bearbetar och tillvaratar
information på olika sätt7. Kolb har delat upp människan i fyra olika lärstilar: abstrakt
tänkande (tänka), aktivt experimenterande (vilja), konkret upplevelse (handla) och
reflekterande observation (reflektera). För att inlärningsprocessen skall bli så effektiv
som möjligt bör människan gå igenom alla dessa steg. Men människor är även
uppdelade i olika sätt att ta till sig information och detta gör att vissa har lättare
respektive svårare för vissa steg.8

Motivation, kompetensutveckling och lärande är relaterade aspekter. Den som är
motiverad har lättare att lära sig och är mer villig att försöka. Kanske är det också
omvänt. Den som lärt sig och har kunskaper och/eller färdigheter, den är också mer
motiverad. SAS förre VD, Jan Carlzon, har i ett ofta refererat yttrande sagt att ”Utan
information kan ingen människa ta ansvar. Med information kan ingen människa låta bli
att ta ansvar”.9

Det kan finnas en risk att användarna skyller på datorns eller utbildningsprogrammens
utformning istället för att inse sin egen kunskapsbrist vad gäller hantering av datorer.10

Detta kan få de konsekvenserna att vissa individer underlåter att utbilda sig via intranät
och istället föredrar den traditionella utbildningsformen och motsätter sig den nya
tekniken. Införandet av ny teknik i en verksamhet behöver inte automatiskt medföra
höjda krav på yrkeskunnande och bättre möjligheter till kompetensutveckling för de
anställda11.

Kommer den nya kunskapen att tillämpas eller är det möjligt att individerna återgår till
det invanda beteende som rådde före utbildningen. Utbildningsprogram via datorer kan
ju bland annat inte ta upp de olika instinkter och känslor som  individer kan känna under
en lärarledd utbildning12. Hur upplever då de olika användarna att utbildas via dator och
intranät?

                                                          
6 Axelsson. (1996). Kompetens för konkurrenskraft, s. 17.
7 Jfr. Macintosh. (1991). The Social Software of Accounting and Information Systems, s. 86-110.
8 Kolb. (1984). Experiential Learning, s. 40-43.
9 Axelsson. (1996). Kompetens för konkurrenskraft, s. 39.
10 Jfr. Gambling. (1977). Magic, accounting and moral.
11 Ellström. (1992). Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet, s. 45.
12 Stack. (1998). The training myth.
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1.2 Syfte

Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka hur lärande via intranät kan ske och
hur sådan internutbildning upplevs av deltagarna. Ett delsyfte är att försöka ge förslag
på hur utbildning via intranät kan utvecklas ytterligare.

1.3 Avgränsningar

På grund av komplexiteten och omfattningen av ämnesområdet kommer de tekniska
lösningar som krävs för ett effektivt intranät inte att studeras. I undersökningen har bara
personer på ledningsnivå intervjuats. Eftersom utbildningen är uppdelad i en ledar- och
en säljutvecklingsdel var det naturligt att välja en av dessa inriktningar. Anledningen till
att ledarutveckling valdes har sin grund i att det var lättare att komma i kontakt och
avtala tid med dessa personer. På grund av gällande tidsrestriktioner genomfördes fyra
stycken intervjuer. Några generella slutsatser, vad gäller intranätsutbildningar, kommer
inte att kunna dras i och med det begränsade antalet respondenter.
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2 METOD

I följande avsnitt förklaras vårt ställningstagande i metodsynsätt, datainsamlingsmetod
samt vilka metodproblem som uppkommer eller kan uppkomma.

2.1 Metodsynsätt

Anledningen till att detta ämnesområde valdes var intresset för den nya tekniken med
Internet och vilka möjligheter Internet kan medföra. Volvo Personbilar Sverige AB
hade i och med tidigare kontakter med en av uppsatsskrivarna visat intresse av att få en
undersökning genomförd. Genom diskussioner sammanföll våra intressen med Volvos
och denna uppsats började ta form.

Problemet angreps utifrån ett aktörssynsätt eftersom ambitionen med arbetet var att
belysa hur individer uppfattar utbildningar via intranät och om det går att utveckla
intranäts utbildningar ytterligare.

Problemområdet identifierades och preciserades genom litteraturstudier samt
diskussioner med uppdragsgivare. Efter att problemet observerats angreps det genom
insamlande av lämpliga teorier som sedan utgjorde grunden för den empiriska
undersökningen.13 Eftersom vi i uppsatsen använt oss av befintliga teorier är uppsatsen
av deduktiv karaktär.

Inom den kvalitativa metoden är det undersökarens och aktörens uppfattningar,
tolkningar och värderingar som är av betydelse. Kvalitativa metoder visar på
totalsituationen, det vill säga lyfter fram en helhetsbild som möjliggör förståelse för
sociala processer och sammanhang. Den nära kontakten kvalitativa metoder skapar i
förhållande till informationskällan medger en bättre uppfattning av den enskildes
livssituation, och ställer dessutom krav på flexibilitet i såväl intervjumetod som hos
intervjuaren. Då avsikten inte var att göra statistiska analyser av den insamlade
informationen, har en kvalitativ undersökningsmetod tillämpats.14

2.2 Datainsamlingsmetod

För att kunna se helheten och få en ökad förståelse för problemområdet inhämtades
bakgrundsmaterial genom en skrivbordsundersökning. De sekundärdata som användes
var litteratur, vetenskapliga artiklar, artiklar, Internet och information från Volvo
Personbilar Sverige AB. För att få den information som eftersträvades, utfördes
sökningar i Luleå tekniska universitets bibliotek. De databaser som användes var Libris,
Artikelsök, Affärsdata, Bibdia, Helecon International, EBSCOhost. De sökverktyg vi
har använt oss av på Internet är Evreka, Webcrawler, Info Seek och Yahoo. Sökorden
var samma i alla sökningar, dessa var; intranät, intranet, internutbildning, in-job
training, in-service training, lärande, learning, education, lärande organisation,
organization learning och kompetensutveckling.

Undersökning av återförsäljarna genomfördes i form av personliga intervjuer och
präglades av närhet till respondenterna, få undersökningsenheter och lite

                                                          
13 Jfr. Holme, Solvang. (1991). Forskningsmetodik, s. 57-68.
14 Ibid, s. 100-108.
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formalisering.15 Respondenterna kontaktades via telefon och tider bokades i god tid
innan intervjuperioden. Därefter utfördes intervjuerna med hjälp av en intervjuguide
med semistrukturerade frågor (se bilaga 1)16. Intervjuerna spelades in på band för att
reducera risken för missuppfattningar och för att underlätta arbetet av empiri, analys och
slutsatser.

I en kvalitativ intervju används inte standardiserade frågeformulär. Intervjuaren har trots
detta en uppfattning om vilka faktorer som är viktiga. Dessa finns nedskrivna i guiden,
med behövs inte tas i ordningsföljd. I en intervju dyker det ofta upp andra idéer eller
uppfattningar som ersätter eller fördjupar de punkter undersökaren har i sin
intervjuguide.17 Därför skall inte punkterna i intervjumallen ses om frågor som skall
svaras till punkt och pricka, utan det skall ses som ett stöd när ämnesområdet
diskuterades med respondenterna.

Angående valet av undersökningsansats, gjorde vi bedömningen att vi, för att skapa den
djupare förståelsen som eftersträvades, var tvungna att genomföra fallstudier hos de
olika återförsäljarna. Fallstudierna genomfördes hos följande av Volvos återförsäljare;
Forslunds Bil AB i Piteå, Erikssons Bil i Gällivare AB och Bil & Traktor Luleå AB.
Företagen valdes ut genom rekommendationer från Johnny Stamming, utbildningschef
på Volvo Personbilar Sverige AB, bland annat med tanke på närhet och kostnad.

2.3 Metodproblem

I den teoretiska referensramen är det möjligt att tillämpliga teorier inom det berörda
området inte tagits i beaktning, vilket kan ha påverkat såväl intervjuer som analys av
resultatet och slutsatser. För att reducera denna risk utfördes en omfattande
litteraturstudie men trots detta kan relevanta teorier och frågeställningar förbisetts.

Respondenterna kontaktades i god tid innan undersökningen och de fick frågan om de
hade möjlighet att deltaga i undersökningen. Om någon av respondenterna ej kunnat
deltaga fanns en möjlighet att ersätta denne med en annan.18 Detta inträffade, en av de
utvalda respondenterna valde att ej deltaga, varför vi i samråd med Johnny Stamming
valde en annan respondent. Vid den första kontakten, via telefon, med respondenterna
beskrevs problemområdet endast ytligt för att reducera risken att aktörerna förberedde
sig på ett sätt som påverkar resultatet felaktigt.

Vid intervjutillfällena är det möjligt att respondenterna påverkats eller styrts åt något
håll eller mot något område vilket kan ha påverkat svaren. För att minska risken att
missuppfatta något eller glömma att ställa någon fråga var vi båda närvarande vid
intervjuerna. Dessutom intervjuades varje person individuellt för att förhindra att svaren
skulle påverkas av någon annan än den tillfrågande. I vissa fall kan den intervjuade
medvetet hålla inne med information eller ge en förvrängd bild av verkligheten. Det kan
även tänkas att intervjuaren uppfattas som en kontrollant vilket kan leda till att den

                                                          
15 Ibid, s. 110-124.
16 Jfr. Darmer, Freytag. (1995). Företagsekonomisk undersökningsmetodik, s. 256.
17 Holme, Solvang. (1991). Forskningsmetodik, s. 111.
18 Ibid, s. 114.



Metod

6

intervjuade får en negativ inställning, vilket i sin tur kan påverka de svar som lämnats.
Direkt efter intervjuerna gjordes en sammanställning för att förvissa oss om att något
inte var oklart eller att någon detalj var oklar.
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3 TEORI

I detta kapitel behandlas ett antal, enligt oss, relevanta teorier inom ämnesområdet som
är lämpliga utifrån syftet och avgränsningarna i undersökningen.

3.1 Olika perspektiv på lärande

Företag lär sig genom att enskilda människor lär sig. Den enskilda individens utveckling
är dock ingen garanti för att företaget utvecklas, men den är en nödvändig
förutsättning.19 Det kan även tilläggas att organisatoriskt lärande inte är detsamma som
summan av individernas lärande.20 För att bli en lärande organisation krävs lärande
individer och lärfrämjande strukturer inom organisationen. De anställda måste få
möjlighet till kontinuerligt lärande och ha sådant handlingsutrymme att de kan tillämpa
det lärda, omsätta det i handling för att därmed skapa en förändrad verklighet.
Individuellt lärande innebär, som tidigare påpekats, inte i sig organisatoriskt lärande. En
organisation lär, i meningen förändras och förändrar, genom kollektivets erfarenheter
och handlingar. Kompetens på organisationsnivå bygger alltså på kompetens på individ
och gruppnivå. En av skillnaderna mellan individuellt lärande och organisatoriskt
lärande är dock att lärande kan ske på individnivå utan att det medför förändringar på
den organisatoriska nivån. Nedanstående figur belyser sambanden mellan individuellt,
kollektivt och organisatoriskt.21

Figur 3.1 Individuellt, kollektivt och organisatoriskt lärande. (Dilschmann, Berg, 1995,  s. 46).

Lärande kan beskrivas som en förändring av en individs kompetens och lärande
betraktas numera allmänt som en livslång process.22 Lärande sker därmed ständigt och
oavbrutet, nya sinnesintryck integreras med existerande erfarenhetsmassa. All
erfarenhet leder till lärande, även om individer inte konkret kan ange vad de har lärt

                                                          
19 Senge. (1995). Den femte disciplinen, s. 135.
20 Millak. (1998). Organisatorisk kompetens, s. 35.
21 Dilschmann, Berg. (1996). Lärande, s. 45-50.
22 Ellström. (1992). Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. s. 68.
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sig.23 Också små förändringar, så kallade vardagsförbättringar, som medarbetarna
många gånger genomför utan att tänka på det, är steg på vägen till en lärande
organisation.24 All inlärnings syfte är att ge upphov till någon förändring, till exempel
att göra sig själv eller andra mer effektiva, att ändra värderingar och attityder, och att
förändra erfarenhetsprofilen för att bli mer användbar i framtiden. Därför kan det
noteras att en inlärning aldrig är fullständig förrän den har lett till en tillämpning i en
verklig arbetssituation och visat sig fungera.25

Docherty skriver att lärande är en bestående och stabil förändring av inre eller yttre
beteenden, föreställningar, kunskaper eller intellektuella färdigheter. Han gör även en
distinktion mellan formellt och informellt lärande. Formellt lärande är planerat och
målinriktat lärande. Informellt lärande är spontant och för den enskilde medarbetaren
omedvetet lärande. Den informella inlärningen är närmast en bieffekt av andra
aktiviteter.26

Rollen som passivt objekt för utvecklingsplaner har ändrats till rollen som ansvarig för
den egna utvecklingen. Individerna måste förstå hur de lär sig bäst, granska vad de lärt
sig av dagens arbete på ett disciplinerat sätt, vara öppen när det gäller att begära och ge
feedback samt fatta beslut om hur de ska fördela sin tid och prioritera. Även chefens roll
har förändrats från kontrollant till handledare och hjälpare. En chef måste kunna förstå
hur människor lär sig, kunna fastställa inlärningsmål som leder till maximal inlärning
för de underställda, kunna handleda, ge råd och besitta en god förmåga att dela med sig
av sina kunskaper och erfarenheter. 27

3.1.1 Single-, double- och triple loop  lärande

Single loop lärande relaterar till att göra sakerna rätt genom att upptäcka och rätta till
fel. Detta innebär att fel korrigeras utifrån de givna normer som finns inom
organisationen vilket leder till att individer blir allt bättre på det gamla förfarandet men
relevansen i de gällande normerna ifrågasätts inte. Denna typ av lärande handlar om att
problemlösning och lärande sker inom ramen för existerande kunskapsstrukturer. Ett
sådant lärande kan alltså upptäcka och rätta till felaktigheter utifrån givna
förutsättningar men då förutsättningarna förändras slutar systemet att fungera då det inte
finns ett förfarande för att skapa nya förutsättningar.28 En människa lär sig alltså att
utföra givna uppgifter bättre och ny kunskap smälts samman med gammal. Detta
innebär att en individ blir skickligare inom givna ramar och en särskild känsla för sitt
hantverk utvecklas. 29 Kritik kan dock riktas mot single loop lärandet. Kritikerna menar
att en single loop lärande organisation är fångade i ett ekorrhjul av ständiga sekvenser
av erfarenhet- handling, med litet utrymme för reflektion eller begreppsbildning. De
upprepar i stort sett samma misstag hela tiden, utan att kunna ifrågasätta systemets
grundläggande funktion.30

                                                          
23 Forslin, Thulestedt. (1993). Lärande organisation, s. 35.
24 Dilschman, Berg. (1996). Lärande, s. 17.
25 Mayo, Lank. (1995). Lärande i organisationen, s. 170.
26 Docherty. (1996). Läroriket – vägar och vägval i en lärande organisation, s. 6.
27 Mayo, Lank. (1995). Lärande i organisationen, s. 81.
28 Argyris. (1994). Good Communication That Blocks Learning.
29 Docherty. (1996). Läroriket – vägar och vägval i en lärande organisation, s. 33.
30 Forslin, Thulestedt. (1993). Lärande organisation, s. 45.
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Figur 3.2 Lärandekretsar. (Hörte, 1995,  s. 18).

I double loop lärandet pågår en process av ifrågasättande av det som tidigare togs för
givet. Skulle en situation uppstå då de existerande normerna inte överensstämmer eller
passar in, anpassar individerna sig till de förändrade förhållandena och vidtar ett
lämpligt agerande. I de fall när rättande av felaktigheter kräver modifiering av
organisationens bakomliggande värderingar och normer krävs denna typ av lärande.31

De funderar alltså över givna förutsättningar och de lär sig att se andra sätt att lösa
arbetsuppgiften. Etablerade sanningar och handlingsmönster omprövas. 32

Triple loop lärande skiljer sig från de övriga eftersom det handlar om ett ifrågasättande
och nyskapande av de grundläggande principer som organisationen vilar på.
Organisationsmedlemmarna skall enligt triple loop lärande aktivt bidraga till att
förändra organisationen. Förändringen gäller allt från egna arbetsuppgifter, delprocesser
och processer till övergripande verksamhetsidéer. Detta kräver mycket goda kunskaper,
erfarenheter, mod och en vilja hos organisationsmedlemmarna. Ett utvecklat
organisationslärande har en bas som vilar främst på single loop och double loop lärande
eftersom triple loop lärande ställer oerhört stora krav på ledning och medlemmar i en
organisation.33 Individerna lär sig att lära sig bättre än förut. Detta innebär att lärandets
kvalité höjs och de lär sig hantera obekanta situationer på ett bättre sätt.34

3.1.2 Action learning

Forskning har visat att utbildningsformen action learning, det vill säga lärande genom
handling med direkt koppling till verkligheten, är den som passar vuxna individer
bäst.35 Action learning är en filosofi för utveckling av människor och verksamheter samt
pedagogiska metoder som bygger på att deltagarna aktivt arbetar med frågor och skapar
egen kunskap snarare än passivt blir serverade kunskap. Action learning baseras på att
människor lär sig bäst genom att göra och genom att reflektera kring resultatet av sina
handlingar. Reflektionerna ger slutsatser och nya frågor som driver utvecklingen och
lärandet vidare. Ett reflektivt moment är nödvändigt och kanske det som mest
försummas vid vanlig vardagsinlärning. Eftersom action learning är förankrad i det

                                                          
31 Argyris. (1994). Good Communication That Blocks Learning.
32 Docherty. (1996). Läroriket – vägar och vägval i en lärande organisation, s. 33.
33 Mattson. (1995). Generativt Lärande, s. 39.
34 Docherty. (1996). Läroriket – vägar och vägval i en lärande organisation, s. 33.
35 Moxnes. (1984) i Forslin, Thulestedt. (1993). Lärande organisation, s. 41.
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verkliga livet undviks risken för en alltför teoretisk betonad inlärningsprocess. Vidare
framtvingar krav på handling att slutsatser dras och beslut fattas.36

Fastän action learning vanligen är lagbaserad ger den enskilda individer många fördelar;
den ökar deras förmåga att tänka strategiskt, att lösa problem, att analysera och att
samverka i lag, samt har fördelen att vara direkt kopplad till verksamhetens behov.37

Resonemanget, om handling och reflektion, visar stora likheter med Kolbs
inlärningsteori.38

3.2 Inlärningsprocessen

Enligt Mellander39 finns det fem grundläggande principer eller steg för lärande. Den
första och, enligt författaren, mycket självklara förutsättningen för lärande är
uppmärksamhet. De följande stegen är; information, bearbetning, slutledning och
tillämpning.

Uppmärksamhet kan ta sig många uttryck; nyfikenhet, spänning, rädsla, förväntan,
igenkänning, hunger och utmaning med flera. Om förutsättningarna är de rätta fångas
vår uppmärksamhet och därmed är vår nyfikenhet väckt. Inlärningsprocessen har startat
och individen är mottaglig för information. Detta är givetvis mycket starkt kopplat till
motivation. Individer är mer motiverade och har lättare för att uppmärksamma det som
de känner ett behov av och av andra skäl är motiverade till. Att väcka uppmärksamhet är
också på många sätt en fråga om att skapa behov om de inte redan finns från början, till
exempel ett behov att få veta mer.

Information. För att informationen skall fungera krävs att den på ett rimligt sätt
motsvarar våra förväntningar. Är informationen obegriplig avbryts lärprocessen.
Detsamma gäller om det är fel information eller för lite eller för mycket information.
För att leda till inlärning måste informationen motsvaras av en avsikt, ett intresse eller
behov hos mottagaren. Fungerar informationen fortsätter individen ta del av den. Men
även om individen finner information som i och för sig förefaller meningsfull har denne
ännu inte kommit till inlärning och därmed ny kunskap. För att det skall komma till
stånd krävs att informationen bearbetas.

Bearbetning. Detta är den kanske mest kritiska fasen. Individen gör en mental
bearbetning, en ”tankeverksamhet”, där ny och redan lagrad information ställs mot
varandra. Utbildningsdeltagare kan ofta iaktta hur inlärningen tenderar att fortsätta efter
till exempel ett utbildningstillfälle. Det är ett tydligt tecken på att hjärnan arbetar vidare
och finner nya samband. Detta är en mycket viktig sida av lärandet, att individer
försöker finna samband och se sammanhang.

Slutledning. Samband är ett nyckelbegrepp för slutledningen. Hjärnan är nämligen
ständigt på jakt efter meningsfulla samband och det är när sådana samband blir klara
som individer tenderar att utbrista i ett ”aha”. Denna upplevelse är inte alltid märkbar,
men när den är det går det nästan som en strömstöt genom kroppen som reagerar med
att sträcka på sig. Med eller utan dessa synliga eller hörbara uttryck är det i detta

                                                          
36 Forslin, Thulestedt. (1993). Lärande organisation, s. 40-51.
37 Mayo, Lank. (1994). Lärande i organisationen, s. 180.
38 Forslin, Thulestedt. (1993). Lärande organisation, s. 43.
39 Mellander. (1991). Länge leve lärandet, s. 14-75.
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ögonblick som kunskapen blir till. Gedigen inlärning kräver att en egen förståelse
utvecklas.

Tillämpning. Den sista fasen är tillämpning eller prövning av den nya kunskapen.
Insikten, förståelsen, slutsatsen driver oss vidare att också försöka tillämpa den i en
annan form. Denna fas leder till kompetens, det vill säga förmågan att använda
kunskapen i ett sammanhang och en ny process med ny  inlärning påbörjas. För att
individer skall våga tro på, och använda sig av, ny kunskap måste den bekräftas och
fördjupas genom egen erfarenhet.

3.3 En miljö för lärprocesser

Ellström40 visar på fem nödvändigheter för att utveckla och främja en miljö där goda
lärprocesser kan äga rum. Dessa beskrivs nedan.

Nödvändigheten av mål, men också av utrymme för att reflektera och kritiskt pröva
uppställda mål

Ju mer komplexa uppgifter en verksamhet innehåller desto viktigare är det att
medarbetarna har en god förståelse för såväl arbetsprocesserna som den omvärld som
påverkar dessa. Det är därför av stor vikt att det finns mål som motiverar lärande. Om
medarbetarna inte till fullo accepterar och förstår målen, inte varit delaktig i
formuleringen av dem och inte ges möjlighet att kontinuerligt reflektera kring dem är
riskerna uppenbara att det lärande som äger rum i hög grad blir anpassningsinriktat.
Denna typ av lärande benämner Argyris41 som single loop lärande.
Kunskapsutvecklingen kommer då att leda till ett upprätthållande av etablerade
tänkesätt och strukturer. Mål som syftar till ett utvecklingsinriktat lärande bör därför
alltid utvecklas tillsammans med medarbetarna. Det är också viktigt att möjligheter
finns att reflektera över målen och att ompröva dem. Argyris42 benämning på
utvecklingsinriktat lärande är double loop lärande.

Nödvändigheten av arbetsuppgifter med en hög lärandepotential

Med hög lärandepotential avses att arbetsuppgifterna dels innehåller en viss
komplexitet, arbetsuppgifter som successivt ger individen möjligheter till nya och
omväxlande utmaningar, dels innehåller stora möjligheter till handling. En kort
sammanfattning av de krav som därför bör ställas på arbetsuppgifter och som ger
möjligheter till lärande kan formuleras på följande sätt:

• Arbetsuppgifterna skall innehålla inslag av kunskapsutveckling och
helhetsförståelse, erbjuda erfarenheter och stimulera så många sinnen som möjligt.
Det mesta av lärande i arbetet har sitt ursprung i en fråga utifrån en praktisk
verklighet. För att svara på frågan söker individen kunskap. Med den nya kunskapen
återvänder denne till praktiken för att pröva och oavsett resultat ägnar sig individen
åt reflektion kring helheten. Detta kan liknas med Kolbs43 lärcirkel som diskuteras
under 3.1.5 om lärstilar.

                                                          
40 Ellström. (1992). Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet, s. 92-102.
41 Argyris. (1994). Good Communication That Blocks Learning.
42 Ibid.
43 Kolb. (1984). Experiential learning, s. 42.
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• Det skall vara möjligt att utföra arbetsuppgifter under varierande förhållanden, det
vill säga växling mellan teori och praktik.

• Det skall vara möjligt med självbestämmande inte minst när det gäller tid och
planering av uppgiften.

• Det skall finnas ett handlingsutrymme, det vill säga att utifrån ett mål välja väg för
att nå målet.

• Det skall finnas möjligheter till kvalificerad information, det vill säga direkt kontakt
och samarbete med andra människor.

Nödvändigheten av en organisationskultur som stödjer och uppmuntrar lärande

När det gäller lärande i organisationen kan kulturen sägas vara det subjektiva
handlingsutrymme som individen uppfattar, exempelvis vilka gränser som ses möjliga
att överskrida och hur det uppfattas att det går att ändra rutiner. Följaktligen kommer
kulturen att ha betydelse för individers möjlighet till lärande. Den kultur där ett
utvecklingsinriktat lärande är möjligt kännetecknas av att handling och risktagande
betonas, att det finns en hög tolerans för olika åsikter, att misstag accepteras och att det
uppmuntras till reflektion och kritisk prövning av den egna organisationen.

Nödvändigheten av integration mellan informellt lärande i arbetet och planerad
utbildning

Att lära i arbetet kan inte ersätta lärande i systematiserad utbildning. Dessa former för
lärande måste ses som varandras komplement, som förutsättningar för
kunskapsutveckling.

Nödvändigheten av att organisera verksamheter både för produktion och lärande

En vedertagen princip är att en verksamhet bör organiseras utifrån de krav som
produktionen av varor eller tjänster ställer. Detta innebär en stor tonvikt på mål,
planering och handling. På bekostnad av detta åsidosätts observation, tolkning och
värdering av handlingar som påverkar resultatet. På lång sikt kan detta leda till  att
verksamheten rutiniseras och låses fast i vissa banor med icke önskvärda konsekvenser
för såväl individ som organisation. Följden av detta blir en handlande men icke lärande
verksamhet. Detta kommer även Lewitt & March44 fram till i sitt resonemang om
kompetensfällor där företag fastnar i invanda rutiner och därmed förbiser andra, kanske
bättre, alternativ.

3.4 Lärstilar

Genom att aktivera individen anser Kolb att personens uppmärksamhet ökar och därmed
också möjligheten att mottaga information. Lärande sker ständigt under arbetet, då
individen lär sig mer och mer om innebörden av arbetsuppgiften och hur den hänger
samman med andra arbetsuppgifter. Kolb  har utvecklat en inlärningscykel som utgår
från inhämtning av kunskap via erfarenhet. Den grundar sig på att lärandet är en process
som pågår i cykler av upprepande faser. Kolb ser inlärningen som en cirkulär process i
vilken konkret erfarenhet (känsla) följs av reflektion och iakttagande (se, lyssna). Detta
leder i sin tur till formulerandet av abstrakta begrepp och generaliseringar (tänka,
analysera), vilkas innebörd prövas i nya situationer genom aktivt experimenterande

                                                          
44 Lewitt, March. (1988). Organizational learning.
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(göra, tillämpa). Kolbs teori beskriver en integrerad process i vilken alla stadier måste
ingå i tur och ordning och ägnas lika mycket uppmärksamhet men han menar att alla
människor inte är lika effektiva i alla stadierna. Den mest effektiva och företrädesvis
använda metoden skulle vara den som stämmer bäst med individens huvudsakliga
inlärningsstil. 45

Figur 3.3 Inlärningscykeln för induviduellt lärande. (Kolb, 1984, s. 42).

Konkret experimenterande baserar sig på ett experimenterande förhållningssätt. I det
konkreta experimenterandet finns det en omedelbar förståelse eller uppfattning.

Reflekterande observation innebär att ett reflekterande förhållningssätt till ny kunskap
används. Inlärning sker oftast med passiv observation istället för deltagande. Det
konkreta experimenterandet granskas och observeras från olika perspektiv.

Abstrakt begreppsbildning karaktäriseras av ett analytiskt förhållningssätt till ny
kunskap. Reflekterandet leder därefter till att den konkreta erfarenheten förstås på ett
djupare sätt som innebär att individer är beredda att formulera sin förståelse i abstrakta
begrepp till exempel i form av en generalisering eller teori.

Aktivt experimenterande går ut på att aktivt lära sig, genom att göra. Detta sker genom
att involvera aktiviteter som prövar ens kunskap och förmåga. Den djupare förståelsen
används för att fatta beslut eller för att lösa problem. Aktivt experimenterande används
för att pröva de slutledningar som gjorts.46

Det har visat sig att de flesta människor föredrar en av de olika momenten i
inlärningscykeln och att dessa brukar tendera att vara stabila hos människor. Det är
därför det kan vara av värde för den enskilda deltagaren att vara medveten om sitt eget
sätt att lära.47

Den praktiske: Personer med denna inlärningsstil är duktig på problemlösning,
beslutsfattande samt att praktiskt tillämpa idéer. De klarar uppgifter bäst där det endast

                                                          
45 Kolb. (1984). Experiential learning, s. 40-43.
46 Ibid, s. 68-69.
47 Hård af  Segerstad, Klasson, Tebelius. (1996). Vuxenpedagogik, s. 33-34.
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finns ett korrekt svar. De föredrar tekniska uppgifter och problem före sociala och
personliga frågor.

Den reflekterande: Denna inlärningsstil har motsatta styrkor i jämförelse till den
föregående lärstilen. Personer med denna inlärningsstil är kreativa, uppfinningsrika,
känslosamma, använder sig av brainstorming och är medvetna om mening och värde.
De ser situationer från många olika utgångspunkter, är emotionella och intresserade av
människor.

Den logiske: Dessa personer är mer intresserade av idéer och abstrakta begrepp och är
mindre fokuserade på människor. De har en förmåga att skapa teoretiska modeller. Idéer
bedöms däremot inte av deras praktiska användning utan det viktigaste är att de är
logiska och exakta.

Den aktive: Denna inlärningsstil har motsatta styrkor i jämförelse till den föregående
inlärningsstilen. Personer med denna inlärningsstil har en aktiv läggning, lär sig genom
”trial and error”, litar starkt på andra människors information istället för sin egen
analytiska förmåga, administrerar projekt, är flexibla, anpassar sig till
omständigheterna, går på intuition och är villiga att ta risker. De har oftast lätt att umgås
med människor men ses även som otåliga och pådrivande.48

För eleven i utbildningen kan kunskapen om den egna inlärningsstilen ha betydelse för
att den bidrar i sig till att fokusera på deltagarens inlärning istället för på hur
undervisningen bedrivs. Det gör även att eleven får en möjlighet att utveckla sitt sätt att
lära sig under handledning och med stöd dels av undervisaren, dels av sina
utbildningskamrater. För den enskilde utbildaren kan kunskapen om inlärningsstilar ha
betydelse genom att  ge viktig information om deltagarnas preferenser när det gäller
lärsituationer. Vilket i sin tur kan underlätta val av arbetsmetoder, skapa förutsättningar
för en inlärningsmiljö där olikheter i inlärningsstil är tillåtet, själv bli medveten om sin
inlärningsstil och reflektera över på vilket sätt denna kan påverka den egna
undervisningen. 49

3.5 Lärande organisation

Senge har preciserat vad organisationer bör beakta för att bli lärande organisationer.
Han framhåller att syftet med lärande organisationer är att alla arbetstagare i
organisationen skall arbeta mot gemensamma mål och därigenom uppnå bästa
produktivitet. För att skapa en lärande organisation måste enligt Senge fem discipliner
vara uppfyllda.50

De olika disciplinerna är personligt mästerskap vilket innebär att utveckla en egen
vision och att se omgivningen sådan den verkligen är. Mentala modeller det vill säga
insikten att erfarenheter från ett område, blir fördomar inom ett annat och att individer
agerar i enlighet med sina fördomar. Därigenom påverkar individerna omgivningen att
bekräfta deras mentala modeller, fördomarna. Gemensam vision är ledningens fokus för
verksamhetens inriktning mot framtiden och ett gemensamt mål bland medlemmarna.
Teamlärande, den kollektiva förmågan hos en grupp individer att utvecklas
tillsammans. Den femte disciplinen är systemtänkandet som handlar om feedback och

                                                          
48 Kolb. (1984). Experiential learning, s. 77-78.
49 Hård af  Segerstad, Klasson, Tebelius. (1996). Vuxenpedagogik, s. 34-35.
50 Rapp, Björkegren. (1998). Arbete på distans och lärande, s. 87.
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förmågan att uppfatta hur komplexa företeelser hänger ihop och ömsesidigt påverkar
varandra inom organisationen.51

Personligt mästerskap

Personligt mästerskap är den term som används för att beteckna den disciplin som
handlar om personligt växande och lärande. Personligt mästerskap fokuserar på
visioner. Fokus i mästerskapet är både att vara medveten om vad vi vill, vilka mål vi har
och vad som är viktigt. Det är också viktigt att vara öppen för vad som händer runt
omkring en och att ifrågasätta sina egna föreställningar om verkligheten för att ha en så
sann bild som möjligt av var vi befinner sig i förhållande till sina mål. Detta ställer krav
på individen i form av förmåga till självkritik samt att ständigt kunna vara i rörelse.
Denna disciplin utvecklar även självförtroendet och förmåga att kunna åta sig nya
utmaningar. Mellan målet och det läge där individen för tillfället befinner sig bildas en
kreativ spänning. Detta gap kan fungera både som ett motstånd och som en sporre till att
klara av en viss uppgift.  Denna spänning är det mest centrala i mästerskapet.

Personligt mästerskap innebär att individen i varje situation är medveten om vad som är
viktigast. Det rör sig om ett personligt växande och lärande som inte kan tvingas på
någon. Däremot är en lärande organisation inte möjlig om det inte finns människor som
är villiga att använda sig av det. Lärandet handlar inte om att samla mer information
utan att öka förmågan att producera ett resultat vi verkligen vill nå.

Detta personliga mästerskap saknas dock hos många personer i organisationer.
Självförtroendet som krävs för att kunna tillämpa detta saknas. Visionerna om vad de
vill göra har istället ersatts av vad de inte vill göra, så kallade negativa visioner. Redan
som barn har vi lärt oss att det finns begränsningar för vårt kunnande. När en person
praktiserar personligt mästerskap sker ett antal förändringar hos dem, många utan att det
märks. Det är dock mycket viktigt för organisationen att detta problem övervinns
eftersom det ej kan ske en utveckling inom organisationen såvida inte individerna själva
kan utvecklas. Ofta söker vi en lösning till ett problem och glömmer vad vi egentligen
letar efter/vill komma fram till, vi har glömt vad som är viktigt för oss. Genom det
personliga mästerskapet kan individer också kontinuerligt lära sig att se verkligheten
klarare och att inte låtsas att allt fungerar som det skall.

Mentala modeller

Mentala modeller är en kognitiv process. Dessa handlar om våra förväntningar och
fördomar, bilder som vi bär inom oss av oss själva, andra personer och institutioner som
influerar oss till hur vi handlar och förstår vår omvärld. I våra föreställningar om
verkligheten finns inslag av självuppfyllande profetior, det vill säga att individer ser det
de vill se. Två personer vars tankemodeller skiljer sig från varandra, kan beskriva
samma händelse på helt skilda sätt eftersom de lägger märke till olika företeelser.

De mentala modellerna hjälper individer att se en sanning som tillfällig. I väntan på att
deras kunskaper skall öka och göra det möjligt för dem att byta ut den mot någonting
bättre behöver de själva bli medvetna om vilka de mentala modellerna är och hur de
fungerar. Detta börjar med att den enskilde individen gör klart för sig själv med vilka
modeller han eller hon ser på verkligheten. För att detta ska bli möjligt måste varje
individs referensramar diskuteras med andra för att få en så objektiv uppfattning av
verkligheten som möjligt.  Det handlar i grund och botten om att skapa en organisation
                                                          
51 Senge. (1995). Den femte disciplinen, s. 135-244.
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där det finns en öppenhet för att ta emot feedback och för att kunna ifrågasätta. När
detta är gjort kan individerna tillsammans upptäcka de mentala modeller som ligger
bakom målformuleringarna. Det gäller att stimulera medarbetarna och cheferna till att
tydligt uttrycka sina mål och avsikter.

Gemensam vision

Gemensam vision innebär att alla inom organisationen strävar åt samma håll. För att en
sådan skall kunna skapas krävs det en förmåga att kunna visualisera en inriktning för
verksamheten som är accepterad av alla. Den gemensamma visionen är mycket viktig
för en lärande organisation eftersom denna är ankaret för organisationens förmåga att
förnya sig. En gemensam vision är ingenting som går att tvinga fram, utan den måste
växa fram i varje individ. Detta kräver en stark företagskultur som stödjer
självständighet. Att skapa en gemensam vision löser inga problem i sig men det hjälper
till att skapa en helhetskänsla hos de anställda. När organisationen börjar arbeta mot sin
vision har denna stor hjälp av den gemensamma visionen. Få företeelser är lika
kraftfulla för människors engagemang som en gemensam vision.

Teamlärande

Teamlärandet är den mest utmanande disciplinen, intellektuellt, socialt, känslomässigt
och spirituellt. Teamlärande handlar inte om teambildning, grupperna finns redan men
detta skall för den sakens skull inte negligeras. Teamlärande handlar i huvudsak om två
saker, dialog och diskussion, styrkan ligger i att kombinera dessa.

Dialog innebär ett fritt utbyte av kunskaper och åsikter. Detta behöver inte betyda att
alla är överens, syftet är snarare att ge ett bredare perspektiv på komplicerade frågor. I
en diskussion däremot är målet att nå fram till en gemensam ståndpunkt. Detta sker
genom att olika synsätt presenteras för att nå fram till nya synsätt. Det är viktigt att
skilja på dessa två, dialog och diskussion, men båda är nödvändiga för att nå ett lärande
inom organisationen. Idag är det inte många organisationer som klarar av hantering av
dessa två typer av kommunikation. Felet ligger ofta i att medlemmarna har en tendens
att slåss för sin egen åsikt istället för att först och främst endast föra en dialog.

Systemtänkandet – den femte disciplinen

Denna disciplin handlar om den ömsesidiga påverkan mellan komponenter i systemet
genom återförening. Systemtänkandet är den femte och viktigaste disciplinen som
binder samman de övriga fyra disciplinerna och framhäver helheten. Disciplinen utgår
från att alla komponenter har både orsak och samband med varandra. Systemteorin
tillhandahåller analysinstrument som gör komplexa företeelser hanterliga i sin helhet,
genom att skifta mellan olika beskrivningsnivåer. Med hjälp av detta kan helheten
lättare ses istället för att bara fokusera på delar av systemet.

Grunden i systemtänkandet är feedback. Senge nämner tre typer av feedback och med
hjälp av dessa skulle många vardagliga problem på arbetsplatsen kunna hanteras på ett
effektivare sätt än vad det gör idag.

Förstärkande återföring. Detta är när något i ökande takt blir bättre eller sämre och det
är denna typen av feedback som är drivkraften i tillväxt. Ett litet ingrepp ger
konsekvenser som växer likt en rullande snöboll som byggs på mer och mer. Detta kan
vara såväl ett positivt som negativt scenario.
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Balanserad eller stabiliserad återföring. Där det finns ett mål, det kan vara
underförstått eller uttalat, finns bromsande feedback. Varje system är målsökande
genom att det strävar efter balans i relation till sitt mål. Om målet är stabilitet motverkar
den bromsande återföringen varje förändring. Om målet däremot är dynamiskt kan
systemet komma i obalans när förnyelsehastigheten blir för låg.

Fördröjning. Ofta är feedback fördröjd vilket leder till att vi inte får korrigera våra
handlingar i tid eftersom vi inte ser sambandet av vad vi gör och vad det leder till.

Jensen skriver också om feedback och menar att om den dröjer för länge kan det orsaka
stress, dålig inlärning och frustration. Försenad feedback måste alltså förhindras. Vidare
skriver han om feedback på följande sätt; ju oftare desto bättre, ju snabbare desto bättre,
ju mer detaljerad desto bättre och ju mer riktig och passande desto bättre.52 Om en
människa ska lära sig när den agerar för att uppnå ett mål eller lösa en uppgift, behöver
den relativt snart få reda på hur dennes insatser har bidragit till måluppfyllelsen
respektive uppgiftens lösning. Utan snabb feedback kommer individen att tappa
motivationen i arbetet.53

3.6 Motivation

All inlärning som fordrar en ansträngning, en fokusering av uppmärksamheten eller
uppoffring i tid eller pengar kräver på ett eller annat sätt att individen är motiverad för
uppgiften.54

Jämförs teorier om lärande med teorier om tillfredställelse i arbetssituationen kan det
påvisas att samma faktorer som stödjer lärande är också de som leder till tillfredställelse
i arbetssituationen. En teori utvecklad av Hackman et. al visar på detta samband.
Hackman identifierar följande fem motivatorer; variation i uppgiften beträffande vilken
kompetens som krävs, upplevelse av identitet i uppgiften, upplevelse av att uppgiften är
viktig/signifikant, självständighet i arbetet, återkoppling av prestationer och uppnådda
resultat. De första tre är sammankopplade till upplevelsen av ett meningsfullt arbete och
de resterande två är menade att ge kunskap över det riktiga resultatet av
arbetsprestationen. Positiva upplevelser av dessa fem motivatorer kommer att leda till
positiva resultat både på individ- och organisationsnivå. Förbättrade arbetsegenskaper
ökar motivationen, tillfredsställelsen och effektiviteten.55

Herzberg identifierar två behov som riktas mot olika mål och hans modell är anpassad
till arbetslivet. Genom att ge de anställda en god omgivande miljö upprätthålls en god
psykologisk hälsa hos de anställda; detta ligger inom ramen för vad Herzberg kallar
hygienfaktorer. Exempel på dessa är; företagspolitiken, administration och ledning,
kamratrelationer, arbetsförhållanden, status och lön. Faktorer som relaterar till själva
arbetet och fokuserar på psykologisk utveckling hellre än upprätthållandet kallar han
motivationsfaktorer. Motivationsfaktorer kan bland annat vara; ansvar, uppnådda
resultat, ledningens uppmärksamhet på uppnådda resultat, arbetet i sig och möjlighet till
avancemang. Herzberg visar att undermåliga hygienfaktorer gör arbetarna missnöjda
men även om detta korrigeras leder det inte till att motivationen ökar. Han menar att
människor förväntar sig att den omgivande miljön skall hålla en viss standard och att

                                                          
52 Jensen. (1996). Hjärnbaserat lärande, s. 70.
53 Hörte. (1995). Organisatoriskt lärande, s. 19.
54 Lundgren. (1996). Livslångt lärande, s. 59.
55 Rantakyrö. (1998). Work organization and learning in small firms.
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miljöförbättrande åtgärder därför inte nödvändigtvis leder till en förbättring av
prestationerna. Motivationsfaktorerna däremot leder till förbättring av prestationerna
eftersom de är direkt relaterade till individen.56

3.7 Hinder för lärande

För att en organisation skall bli lärande måste företaget enligt Senge först övervinna ett
antal så kallade inlärningshandikapp och dessa presenteras nedan.57

Jag är mitt arbete

De flesta människor finner trygghet i sitt arbete eftersom de behärskar sina
arbetsuppgifter. I och med att de bara koncentrerar sig på sin arbetsuppgift har de svårt
att se helheten av arbetet de utför åt företaget. De ser sig som en del av ett system som
de har lite inflytande över. När människor endast koncentrerar sig på sina egna uppgifter
är det lätt för dem att skylla på någon annan när slutresultatet inte blir tillfredsställande.
De antar helt sonika att det är någon annan som har gjort fel. Även Gambling58 har
påpekat detta i sitt resonemang angående bortförklaringar.

Fienden finns utanför

Fenomenet ”fienden finns utanför” är egentligen en produktion av ”jag är mitt arbete”
och oförmågan att se helheten som ett system. När individer koncentrerar sig på sin
uppgift kan de inte se hur deras egna handlingar påverkar helheten. När deras agerande
leder till att problem uppstår har de svårt att se sambandet. De förutsätter att problem
kommer utifrån och att de därför blir svåra att lösa.

Illusionen av handlingskraft

Det är vanligt att företagsledare talar om nödvändigheten att ta tag i svåra situationer.
Men oftast väntar de tills situationen blir ohållbar innan de tvingas till handling.
Handlingskraft innebär att någonting utförs, det gäller att inte sitta och vänta på att få
någonting att reagera på utan istället agera. När de försöker att vara aktiv genom att
kämpa mot "fienden utanför" leder det ofta till en reaktion istället för en aktion. För att
agera aktivt bör de göra klart för sig hur de själv kan bidra till en lösning på problemet
och börja med att åtgärda detta.

Fixering vid enskilda händelser

Allt för ofta kretsar verksamheten runt enskilda händelser. Individer ser tillvaron som en
serie oberoende händelser och antar att det finns en speciell orsak till varje händelse.
Fixeringen vid enskilda händelser gör att de inte ser de egentliga orsakerna och detta
innebär att de ofta reagerar för sent. Ofta rör det sig inte om snabba förändringar utan
om långsamma, gradvisa förändringar. Organisationen måste lära sig att tänka
långsiktigt för att bli kreativa.

                                                          
56 Herzberg, Mausner, Snyderman. (1959). The motivation to work, s. 113-120. Herzberg. (1987). One
more time: How do you motivate employees? Sandkull, Johansson. (1996). Från Taylor till Toyota, s. 44.
57 Senge. (1995). Den femte disciplinen, s. 29-36.
58 Gambling. (1977). Magic, accounting and moral.



Teori

19

Den kokta grodan

Om en groda läggs i kokande vatten kommer den att göra allt för att ta sig därifrån, om
den istället läggs i kallt vatten och temperaturen sakta ökas kommer grodan först att
njuta av värmen och när det sedan börjar bli för varmt är den alltför avtrubbad för att
kunna ta sig upp. Detta beror på att grodans förmåga att upptäcka faror bygger på att det
sker plötsliga och inte långsamma förändringar i omgivningen. Företag måste alltså lära
sig att även se till små förändringar för att inte helt plötsligt överraskas av
förändringarna och att inte ha möjligheten att göra något åt det. Hedberg & Jönsson59

berör också detta ämne och menar att företag måste ha så kallade avstabilatorer för att
de inte skall överraskas helt av nya förutsättningar på marknaden.

Villfarelsen att vi lär av våra erfarenheter

Den mest effektiva inlärningsmetoden är att göra egna erfarenheter. Men vad händer när
individer inte längre kan se konsekvenserna av sina handlingar? Här ligger ett av
problemen för en organisation, individer lär sig bäst genom erfarenheter men de får inte
tillräcklig information om konsekvenserna för deras beslut.

Myten om ledningsgruppen

Ledningsgrupper, styrelser och projektgrupper fungerar vanligtvis mycket bra när de
skall behandla rutinärenden men när de skall behandla komplexa problem eller
konflikter bryts samarbetet ner. Ofta går mycket av tiden åt till att slåss om sina revir.
Detta leder till att det ofta blir urvattnade kompromisslösningar, som alla låtsas stå
bakom för att ingen skall tappa ansiktet utåt. Argyris60 för också ett resonemang om
detta fenomen, det vill säga att ledningsgrupper inte alltid kan fatta de rätta besluten
beroende på att ingen vill ta de kritiska besluten och därmed trampa någon på tårna.

Även Kline & Saunders diskuterar om inlärningshinder. De nämner följande tre
inlärningshinder, logiska, etiska och känslomässiga. Logiska hinder för inlärning
innebär att det saknas någon viktig instruktion till det individen vill lära sig, individen
kan inte på egen hand komma fram till det mål denne vill nå utan måste få hjälp. Ett
annat hinder som de nämner är etiska hinder, det vill säga  att individen ombeds att göra
någonting som denne anser vara oetiskt och kan då inte förmå sig att göra det. Det sista
hindret som de nämner är känslomässiga, att utföra en viss sak får individen att känna
sig illa till mods.61

3.8 Internet- och intranätsbaserad utbildning

Medan företag tidigare använt högteknologiska internutbildningar via simulerings- och
multimediaprogram har användandet av Internet för utbildning just börjat att
förverkligas. Diskussioner mellan elev - elev och elev - lärare har ökat med Internet
undervisning i förhållande till vanlig klassrumsundervisning.62 Internet innebär dock

                                                          
59 Hedberg, Jönsson. (1978). Designing semi-confusing information systems for organizations in
changing environments.
60 Argyris. (1986). Skilled incompetence.
61 Kline, Saunders. (1995). Tio steg mot en lärande organisation, s. 148-152.
62 Wulf. (1996). Training via the Internet: Where are we?
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varken en universallösning eller att kvalitetsundervisning upphör. Det skall ses som ett
nytt läromedel som har potential att förändra sättet att lära ut.63

Internetkurser förutsätter bland annat; skicklighet på grupparbeten, resursbaserad
inlärning, att takten bestäms av eleven och en effektiv informationsbehandling. Detta
beror på att eleverna inte har samma kontakt med läraren vilket innebär att de gruppvis
måste hjälpa och stödja varandra. De resurser som är tilldelade är de enda som finns till
förfogande. Kurserna bygger mycket på självdisciplin från elevens sida att verkligen
sätta sig ner och göra de uppgifter som tilldelats. Det är därför viktigt för lärare att se till
att eleverna följer med i utvecklingen av dessa egenskaper. Genom att anta att eleven
har dessa egenskaper eller att inte inse vikten av dessa egenskaper skapar lärarna mer
barriärer till den nya teknologin än vad som är nödvändigt. Det som skall tänkas på när
det gäller att utforma Internetbaserade kurser är:

• att ha bra struktur på kurserna
• att träna både lärare och elever på att använda ny teknologi
• att variera medierna vilket leder till att kurserna innehåller och stödjer interaktion
• att utveckla angreppssätt som tillgodoser individuella behov för eleverna.64

När ett nytt teknikstöd introduceras i en arbetssituation, där användarna av det nya
systemet har mycket liten eller ingen erfarenhet av IT, kommer deras uppmärksamhet
och lärande att koncentreras på att lära sig behärska själva utrustningen och
grundrutinerna för att komma in i systemet. Dessa frågor kommer då att ta användarens
fulla medvetenhet i anspråk (fas 1). Det är först när denne lärt sig behärska utrustningen
och grundrutinerna som dessa hanteras med viss automatik (fas 2). Slutligen kan i en
tredje fas teknikstödet användas för att vidareutveckla den egna kompetensen i det
sakområde som tillämpningen berör.65

Figur 3.4 En schematisk bild över tre skilda faser i lärande med teknikstöd. (Docherty,
Dilschmann, 1993,  s. 45).

                                                          
63 Hannah. (1996). Teaching Resources and patterns of association on the net.
64 Mason. (1998). Globalising Education, s. 57-59.
65 Docherty, Dilschmann. (1993). Lärande med förhinder, s. 45-46.
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3.8.1 Fördelar med Internet- och intranätsbaserad utbildning

När ett stort antal elever på ett stort geografiskt avstånd skall utbildas kan Internet vara
ett idealistiskt inlärningsmedium. Företag kan då minska sina kostnader med tanke på
resor, logi och att de anställda fortfarande finns tillgängliga på arbetsplatsen.66

En av de stora fördelarna med Internet i jämförelse med de andra medierna är att det
förmedlar och låter bättre än en bok och det är mer interaktivt än ett videoband. Det
spelar ingen roll vilken slags dator användaren har eftersom Internet tillåter olika
operativsystem. Deltagare i Internet undervisningar är också oberörda av kön, ålder, ras
och ålders skillnader.67 Detta beror på:

• den psykologiska karakteristiken, kön och oförmåga hos den lärande är ej synlig hos
den andre användaren

• de som använder ett annat språk har tid att förbereda meddelanden noggrant och kan
läsa sina meddelanden i lugn ro

• hur många som helst kan bidra med sina idéer, inte bara de pratsammaste eleverna.68

Internet erbjuder oslagbara möjligheter att uppfylla elevens krav på flexibilitet och
enkelhet. Med Internet kan den nyaste, mest korrekta och aktuella informationen
erbjudas eftersom samma sekund som budskapet är formulerat kan det spridas ut.
Ytterligare en stor fördel är att företaget kan lämna ut mycket information. De behöver
inte välja bort relevant information för att de anser sig inte ha plats eller råd att sprida
den. Kostnaderna kommer också bli låga. Företag kommer i princip inte att ha några
tryck- eller distributionskostnader. De interaktiva medierna erbjuder en möjlighet för
företagen att presentera utbildningen anpassat exakt på den nivå eller på det sätt som
varje individ bäst lär sig på.69 Den enskilde individens inlärning gynnas av att eleven får
arbeta i sin egen takt och att eleven får omedelbar återkoppling på sin inlärningsmöda.70

Datorstödd inlärning kan visserligen ge positiva effekter, men bara under vissa
förutsättningar. Följaktligen finns ingen automatik i att datorstödd undervisning är
inlärningsbefrämjande för alla som använder sig av den.71

3.8.2 Nackdelar med Internet- och intranätsbaserad utbildning

Dagens interaktiva medier har en bit kvar innan de har en väl utvecklad och fungerande
teknik. Vid alla tekniska nyheter finns det ett visst motstånd och de interaktiva medierna
är helt meningslösa om de inte accepteras av användarna.72

Alla anställda har inte alltid den datorvana och Internetkunskap som krävs för att
använda den här typen av utbildning. Till skillnad från annan utbildning krävs det här
mer självständigt arbete, det vill säga att en elev måste ta mer eget initiativ att göra
saker eftersom det inte längre finns någon lärare som talar om hur allt ska utföras.73

                                                          
66 Wulf. (1996). Training via the Internet: Where are we?
67 Ibid.
68 Mason. (1994). Using Communications Media in Open and Flexible Learning, s. 21.
69 Jakobsson. (1995). Internet – i marknadsföring & marknadskommunikation, s. 57-59.
70 Jedeskog. (1993). Datorn som pedagogiskt hjälpmedel, s. 14-15.
71 Okolo, Bahr, & Rieth. (1993) i Rognhaug (1996). Kunskap och lärande i IT–samhället, s. 62.
72 Jakobsson. (1995). Internet – i marknadsföring & marknadskommunikation, s. 60-61.
73 Wulf. (1996). Training via the Internet: Where are we?
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Med datorstödd utbildning understryks det ofta möjligheter till individualisering av
studieuppgifterna. Det finns emellertid skäl att fråga sig vilken form av
individualisering som är möjlig. Samma uppgifter kan repeteras i det oändliga, vilket
kan leda till överinlärning och automatisering av färdigheter. Detta är en sorts mekanisk
repetition, och har ingenting med tålamod att göra, även om en del brukar beskriva det
på det på det sättet.74

En lärares feedback, vid traditionell utbildning, kan bättre anpassas till den enskilde
elevens behov, än vad om är möjligt att lägga in i en programvara. Den interaktion som
dataprogrammet ger upphov till kan inte jämföras med interaktionen mellan människor,
även om uttryck som interaktion, kommunikation och dialog ofta används om det
växelspel som uppstår mellan användare och programvara.75 Vid traditionell
vuxenutbildning är det viktigt att kunna se på kroppsspråket samt att kunna lyssna noga
på de frågor som ställs, vilket inte är möjligt vid utbildning via Internet.76

3.9 En kort sammanfattning av teorierna

Begreppet lärande organisationer döljer det faktum att det i grunden är individer som lär
sig. Lärande på organisationsnivå bygger alltså på lärande på individ- och gruppnivå.
Det skall dock påpekas att den enskilda individens utveckling är dock ingen garanti för
att företaget utvecklas, men den är en nödvändig förutsättning.

För att inlärning skall bli så effektiv som möjligt krävs att de olika stegen i
inlärningsprocessen fullföljs och inte av någon anledning avbryts. Det som lärs ut får
inte vara obegripligt, för mycket eller för lite, för då riskerar inlärningsprocessen att
avbrytas. Det måste också finnas tillfällen att praktiskt utöva det som tidigare lärts in
och på så sätt starta en ny inlärningsprocess. Under inlärningsprocessen är det viktigt att
personalen kontinuerligt motiveras för att hålla lågan uppe. Folk som är motiverade har
lättare att lära.

Företagen måste acceptera att individer lär sig på olika sätt. Vissa lär sig bättre genom
att praktiskt genomföra olika moment medan andra kan lära sig ur ett mer teoretiskt
perspektiv.

För att företag skall lära sig måste företag börja lära den enskilde individen. Det är
viktigt att skapa en organisation där det finns en öppenhet för att ta emot och ge
feedback, att misstag tolereras, att konstruktiv kritik kan ges och för att kunna
ifrågasätta. Vikten av feedback kan inte underskattas, den skall vara snabb och
detaljerad. Företagskulturen har stor betydelse för individers möjlighet till lärande. Att
ett företag med dialog, diskussioner, utbyte av kunskaper, åsikter medverkar till att
individerna inte bara slåss för sin egen åsikt. De anställda är tvungna att kunna se
helheten av det de utför åt företaget och inte bara stirra sig blind på sitt eget arbete. Det
är således viktigt att få alla i företaget att sträva mot samma mål. De anställda måste
mer och mer ta ansvar för sin egen utbildning och utveckling.

Individerna i ett utbildningsprogram måste från att tidigare bara blivit serverad
information själv lära sig att söka information samt att kritiskt granska och reflektera
över information och invanda rutiner. Ett ifrågasättande av det som tidigare tagits för

                                                          
74 Rognhaug. (1996). Kunskap och lärande i IT-samhället, s. 67.
75 Ibid, s. 64-68.
76 Cason. (1993). Some (possibly controversial) suggestions for teaching adults.
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givet och att företaget och individerna inte fastnar i invanda rutiner. Det finns också ett
antal hinder för inlärning som företag måste övervinna för att få en lärande organisation.

Den stora fördelen med Internet/intranät i utbildningssyfte är att personalen trots stora
geografiska avstånd kan nås. Detta leder till att ett företag kan spara in stora summor på
bland annat resor och logi. Vad som är bättre med intranät i jämförelse med Internet är
att intranät kan avskärmas från de som inte är behöriga. Internet/intranät gör det också
möjligt att arbeta och utbildas från hemmet. Nackdelar är dock att ny teknik ofta möter
motstånd och att arbeta med dessa program kräver en viss vana av användarna.
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4 EMPIRI

I detta kapitel redovisas det empiriska materialet vår undersökning genererat. I de
inledande avsnitten kommer Volvo och deras utbildningssatsning kort att presenteras.
Därefter redovisas intervjuerna hos de olika återförsäljarna.

4.1 Volvo Personbilar Sverige AB - ett företag inom Volvo koncernen

Volvo Personbilar Sverige AB, som ansvarar för marknadsföringen av Volvos och
Renaults personbilar samt Renaults transportbilar i Sverige, är ett helägt dotterbolag till
Volvo Personvagnar AB, som är ett helägt dotterbolag till AB Volvo.77

4.2 Volvos utbildningssatsning

I och med kommande produktlanseringar är det nödvändigt för Volvo att uppgradera
kompetensen hos alla återförsäljare. Våren 1997 startade en utbildningssatsning inom
Volvo, som på ett helt nytt sätt samlar återförsäljarföretagens gemensamma kraft och
riktar den framåt. Ett helhetsbegrepp där samtliga chefer och ledare tillsammans med all
säljande personal från bilhall, reception, kundmottagning och verkstad kommer igång
samtidigt. Det är början på en kontinuerlig kompetenshöjning till en så hög nivå att
Svensk Volvohandel ytterligare kan stärka konkurrenskraften. Målet med
utbildningssatsningen är bland annat att höja den generella kompetensen vad gäller
ledarskap, försäljning och kundrelationer.

Utbildningens syfte är att lägga grunden till en gemensam arbetsinsats som gör det
möjligt att klara den allt hårdare konkurrensen. Först när hela företaget vilar på en
generellt högre kompetensgrund går de vidare och specialutbildar inom respektive
område. De splittrade utbildningsinsatser som ofta tidigare varit vanliga ersätts av ett
helhetsgrepp, en samtidig kraftsamling som engagerar återförsäljarna att sätta
gemensamma mål och komma överens om arbetssätt för att nå dit.

Ledar- och säljutveckling är en del av Volvo affärsskola som är uppdelad i fyra block
och det tar varje deltagare ungefär ett och ett halvt år att gå igenom utbildningen. Block
ett, två och tre består av teori varvat med praktiska övningar och diskussioner. Block
fyra är en affärssimulering. De ämnen som tas upp är bland annat affärsekonomi,
marknadsföring, organisationsutveckling, gruppdynamik och ledarskap. Dessutom ingår
en hel del grundläggande kunskap om Volvo i utbildningen, det vill säga utbildning i
Volvos strategier, syn på kunder och produkter.

Unikt för utbildningen är att Volvo valt att varva lärarledda utbildningsdagar med
studier och kunskapstest i företagets intranät. Före varje utbildningstillfälle går
deltagarna in på intranätet och fyller i ett kunskapstest som sedan skickas vidare till
Volvos centrala utbildningsavdelning och till lärarna. På så sätt kan utbildningen
anpassas till elevernas kunskapsnivå. Efter varje utbildningspass skall varje deltagare gå
in på intranätet igen och göra om samma kunskapstest som tidigare. Genom detta
tillvägagångssätt kan Volvo mäta och föra statistik över kompetensutvecklingen. I
intranätet ligger också kursmaterial med text-, ljud- och bildfiler som gör att
återförsäljarna kan repetera de avsnitt de vill. Volvo kan därmed föra statistik över

                                                          
77 Årsredovisning 1997, Volvo Personbilar Sverige AB.
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återförsäljarnas kompetensnivå och sätta in utbildningsresurser där de bäst behövs.
Detta medför att Volvo kan individanpassa all utbildning via intranätet genom att låta
varje individ, tillsammans med sin chef, sätt upp en meny med utbildningar som han
eller hon bör gå igenom.

4.3 Intervjuer med återförsäljare

De återförsäljare till Volvo som besöktes var Erikssons Bil i Gällivare AB, Bil &
Traktor Luleå AB och Forslunds Bil AB i Piteå. I Gällivare intervjuades Per Eriksson,
VD, och Roger Pilestedt, försäljningschef. Per Eriksson har haft posten som VD i ett år
men arbetat inom företaget i cirka 25 år. Roger Pilestedt är i grunden utbildad till
elektroingenjör och har arbetat inom företaget i cirka 10 år. I Luleå intervjuades Leif
Anghammar, VD, som har haft den posten sedan januari 1998. I Piteå intervjuades
Elisabeth Berg som har arbetat som VD i 8 år.

4.3.1 Åsikter om den lärarledda utbildningen

De flesta kände från början att utbildningen i helhet var ett milt tvång från Volvos sida
men den allmänna uppfattningen numera av internutbildningen är positiv. Merparten av
de intervjuade anser att utbildningen har stimulerat till mer samarbete inom företaget. I
ett fall har Anghammar på eget initiativ hyrt in konsulter för att dels repetera vad som
tidigare gåtts igenom och dels för att informera de övriga anställda som inte
medverkade i utbildningen.

En allmän kritik som riktas mot utbildningen är att den bara riktar sig till
personvagnsanställda. Samtliga företag som intervjuades var blandföretag, det vill säga
att de säljer både personvagnar och lastvagnar. Därmed kommer lastvagnsanställda inte
med på utbildningen vilket för en liten återförsäljare medför att kommunikations- och
samarbetsproblem inom företaget kan uppstå. Inom ett litet återförsäljarföretag
samarbetar personvagnsanställda med lastvagnsanställda på ett helt annat sätt än vad
som är möjligt hos en stor återförsäljare.

4.3.2 Åsikter om den intranätsbaserade utbildningen

Anghammar och Berg ser inte utbildningsdelen via intranätet som en utbildning. De
anser den snarare som en kontrolluppgift som Volvo använder sig av för att undersöka
vad de lärt sig på den lärarledda utbildningen. Anghammar menar att det Volvo vinner
mest på en intranätsutbildning eftersom det underlättar för dem att arrangera och
administrera en utbildning med ett stort antal deltagare. Idén med utbildningar via
intranät anses bra men det har förekommit alldeles för mycket tekniska problem för att
användarna skall känna sig nöjda anser Eriksson. De flesta är också positiva till mera
utbildning via intranät men bara om uppgifterna är relevanta för ämnet och att ämnet är
sådant att det är lätt att utbilda via intranät. De framhäver också att det innebär stora
besparingar i resekostnader för företaget med utbildningar via intranätet.

Angående utbildningssidornas pedagogiska uppläggning råder det delade meningar.
Eriksson och Pilestedt har varit i kontakt med andra sorters datorstödda utbildningar och
de har då upplevt en bättre pedagogisk utformning än vad intranätsutbilningen erbjuder.
De finns åsikter om att layouten bör var mer stimulerande och att sidorna skall vara
trevligare att arbeta med. För tillfället är det alldeles för lätt att tappa intresset.
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4.3.3 Utbildningens utformning

Anghammar och Berg ställer sig frågande till verklighetsanknytningen inom vissa
områden. Inom affärsekonomidelen råder det delade meningar huruvida frågorna har
verklighetsanknytning eller ej. Det påpekas av Anghammar att frågorna inte ger någon
direkt ”aha” upplevelse. Vissa frågor uppfattas av en del som tvetydiga, svåra och för
akademiska. Berg är även tveksam huruvida vissa svar är korrekta.

Pilestedt ansåg att frågorna kunde ha olika svårighetsgrader. Som de nu är utformade
riktar sig frågorna mest till VD och ekonomichefsnivå men det bästa vore om frågorna
kunde ha olika svårighetsnivåer. Som exempel kan nämnas en som, arbetat i företaget
många år men saknar utbildning, arbetat sig upp till ledarposition och utvecklat
färdigheter inom ett visst område men saknar viss grundkunskap inom området.

Pilestedt har en önskan om att utbildningen skall vara utformad på ett sådant sätt att
information skall sökas efter på intranätet och sedan skickas in. Eftersom personalen
inte vanligtvis är vana att arbeta på detta sätt måste detta uppmuntras. Exempel på
rutiner som personalen måste bli bättre på är bland annat att de kontinuerligt ska se ifall
de erhållit e-post samt att söka information på intranätet. Fler och fler kunder använder
e-post som kommunikationsmedel med återförsäljarna.

Intranätsutbildningen kommer troligtvis att ge mycket för personalen, menade Pilestedt,
eftersom den kommer att öka den generella datorkompetensen och de anställda kommer
att bli mer van att arbeta med datorn. Eriksson tror inte att utbildningen kommer att
medföra några ändrade beteenden eftersom det är en mycket längre process. Enligt
Eriksson ligger ansvaret att få till en förändring i beteenden hos ledarna i företaget
eftersom de skall stötta och uppmuntra men han påpekar att som mycket annat är det
svårt att få tid till detta.

Bland de intervjuade fanns det de som föredrog att utbilda sig enskilt istället för
gruppvis och vice versa. Vissa föredrog att läsa sig till kunskap medan andra föredrog
att praktiskt utföra moment. Eriksson föreslog simuleringar vid praktiska ämnen medan
vid mer ”flummiga” ämnen såsom strategier ansåg han det bättre att sitta och läsa.
Huruvida utbildning skulle vara enskilt eller gruppvis berodde mycket på vad som
skulle läras ut. Datorer kan inte lära ut allt såsom relationer, utvecklande beteenden i
grupp, samverkan i grupp och hur personer skall kunna förbättra sig själv. För att kunna
utvecklas inom dessa områden måste någon sorts respons erhållas från andra. Mer
praktiska och faktabaserade övningar anses dock höra hemma på intranätet.
Anghammar påpekade att det är lite på modet att ha utbildningar vars syfte är att höja
den allmänna kunskapsnivån i företag vilket innebär att även Volvo måste följa med i
denna trend för att det skall se bra ut utåt.

4.3.4 Miljö för lärande

Återförsäljarna i Gällivare och Piteå har avsatt speciella utbildningsrum. När
utbildningen började hade återförsäljaren i Gällivare inte tillräckligt med datorer vilket
innebar problem när personalen skulle utbildas. Det största problemet enligt alla är
tidsbristen. Utbildningen är inget som har prioriterats och det är svårt att motivera
personalen att sätta sig en kväll efter arbetets slut.
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De har samtliga ordnat att personalen får hyra eller låna hem datorer i hemmet, med
olika förbehåll. De säger samtliga att de vill höja den allmänna datakunskapsnivån i
företaget. En stor nackdel är, enligt Berg, Eriksson och Pilestedt, att de inte kan ta med
sig utbildningen hem och sätta sig i lugn och ro för att göra utbildningen utan att vara
beroende av andra. Men de förstår naturligtvis att det finns tekniska komplikationer och
olika sekretesskäl med att få Volvos intranät i hemmet. Anghammar sa att ”det finns
inget bättre än övertid som ej behöver betalas”. Han är dock tveksam till att personalen
kommer att vara positiva till den lösningen.

4.3.5 Feedback

Feedbacken har enligt alla varit bristfällig. Eriksson och Pilestedt ansåg att feedbacken
kom alldeles för sent i den föregående versionen av utbildningssidan. Feedbacken på
den nya sidan anses vara lite bättre men en önskan är att de får reda på vilka frågor som
de har haft fel på, inte bara en procentsats som nu är fallet. Som Eriksson påpekade ”det
är ju som att bli stoppad av polisen för fortkörning men inte få reda på hur fort man
körde”. Det ger, enligt Anghammar, ingen ”aha” upplevelse att få feedbacken för sent
och det innebär problem att inte veta vad som skall repeteras.

Inför ett lektionstillfälle har återförsäljaren i Gällivare haft svårt med att få feedback på
grund av tekniska problem. De har via datorn sänt in svar som ej blivit registrerade hos
Volvo. Somliga har inte fått feedback förrän första dagen på den lärarledda
utbildningen. Anghammar anser att en del av den statistik som de har erhållit har varit
helt oanvändbar för sitt företag.

4.3.6 Motivation

För närvarande finns det ingen specifik belöning för de som har genomgått utbildningen
via intranät. Den enda belöning som ges är ett diplom när hela internutbildningen har
slutförts såväl de intranätbaserade som de lärarledda utbildningsdelarna. Anghammar
har den inställningen att de inte belönar personalen eftersom de ser internutbildningen i
sig som belönande i och med att den kan innebära framtida karriärsmöjligheter inom
företaget.

Pilestedt poängterar att det saknas en ”piska” för att få de anställda att sätta sig ner när
tid ges för att utbilda sig. Det är väldigt lätt som det är nu att folk sätter sig med
uppgifterna i sista stund bara för att få dem gjorda.

4.3.7 Hinder för lärande

Anghammar, Berg och Eriksson säger att de är ovana att jobba med datorer. I Gällivare
har de haft tekniska problem med att komma in på intranätsidan. Eriksson påpekar att
varken Volvos supportavdelning eller Business Intelligence Group, de som har
producerat sidan på intranätet för utbildningen, fungerat särskilt bra för hjälp med
support eftersom dessa instanser menade att problemen låg i användarnas allmänna
datakompetens och inte på datorerna.

Berg säger att hon personligen är motståndare till datorer och till att mer och mer läggs
över på datorer. Detta leder till att den personliga kontakten minskar mer och mer. Hon
anser även att det verkar som om att Volvo pressar på att för att lägga ut mer och mer på
intranätet och antagligen är Volvo positiva till detta eftersom det är personalminskande.
Eriksson hävdar att Internet är helt ointressant för företaget eftersom det inte kan
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medföra någon nytta för verksamheten och han utreder för tillfället möjligheten att
avskärma personalen från Internet.

Ett problem som känns betungande för de flesta är det stora informationsflödet från de
olika delarna av Volvo som skapar hinder för lärande eftersom de varken hinner eller
orkar med allt. Exempel på detta är bland annat införandet av Tactis, som är ett
gemensamt datasystem för hela Volvogruppen, och miljöcertifiering.

Flertalet anser att det är en generationsklyfta hur information och utbildning via
Internet/intranät mottas av användarna. Alltså att för yngre är det ett mer naturligt
arbetssätt medan det hos äldre kan finnas en viss tröghet. Det kommer att ta tid innan
anställda till fullo kommer att använda information och utbildning som finns tillgängligt
på intranätet. Från att tidigare bara blivit serverad information har det nu övergått till att
användarna själva får söka efter information. Alla anställda är dock inte vana med detta
arbetssätt och det kan komma att ta tid innan folk har vant sig vid detta. Pilestedt
nämner svårigheter med att läsa stora mängder information på datorskärmen men tror att
detta är en generationsfråga när han ser sina barn läsa stora mängder utan några som
helst problem. Han menar också att det finns risk att merparten av det som lärs in snabbt
kommer att falla i glömska. Detta på grund av den stora informationsmängden men han
påpekar också att vissa små kunskaper kommer att sitta kvar.
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER

I det här avslutande kapitlet utförs en analys och slutsats av det empiriska resultatet,
som undersökningen genererat, och detta kommer att ställas mot den teoretiska
referensram som redogjorts för tidigare.

5.1 Om inlärningsprocessen

I inlärningsprocessen är det enligt Mellander78 viktigt att inte uppmärksamheten och
nyfikenheten avbryts för att lärande skall vara möjligt. Om uppmärksamheten och
nyfikenheten är väckt blir individerna mer mottagliga för ny information. Det nya
utbildningssystemet har, för återförsäljaren i Gällivare, inneburit tekniska problem
vilket, enligt oss, kan räcka för att avbryta en inlärningsprocess. Först när de tekniska
problemen är avvärjda kan en inlärningsprocess ta form. Det bör alltså ligga i Volvos
intresse att ha en öppen kommunikation med de olika återförsäljarna i landet för att
informera sig huruvida det förekommer problem eller ej. Det har också förekommit
kritiska åsikter angående hemsidans utformning på intranätet. Några av de intervjuade
menar att layouten på hemsidan bör vara mer stimulerande och trevligare att arbeta med.
Enligt dem är det för lätt att tappa intresset men användarvänligheten i övrigt var det
inget fel på. Vi anser att en bra uppbyggd hemsida gör en person mer intresserad och
därmed kan inlärning underlättas.

Mellander menar också att om informationen är obegriplig kan inlärningsprocessen
riskera att avbrytas. Detsamma gäller om det är för mycket respektive för lite
information. En del av de intervjuade finner vissa frågeställningar tvetydiga och
svårbegripliga. Några av dem påpekar att frågorna ligger på en alltför hög
svårighetsgrad, att frågorna bara lämpar sig till folk på lednings- och chefsnivå. Detta
kan, enligt oss, medföra att inlärningsprocessen avbryts eftersom det finns risk att
individerna tappar förtroendet för utbildningen. En av de intervjuade nämner att det är
svårt att läsa stora mängder information på dataskärmen. Detta innebär att ett stort
ansvar vilar på utvecklarna av intranätsutbildningen bland annat med tanke på
informationsmängden som visas på skärmen och att göra uppgifter på ett sådant sätt att
de inte kan misstolkas.

En av de intervjuade påpekar att intranätsutbildningen inte ger någon ”aha” upplevelse.
De flesta upplever utbildningen mer som en kontrolluppgift för vad de kan före
respektive efter de lärarledda kurserna. Mellander påpekar att det är när individer får
”aha” upplevelser som kunskaper blir till. Antagligen beror detta, enligt oss, på att vissa
upplevde frågorna för svåra eller för lätta vilket inneburit att ”aha” upplevelser har
uteblivit. Eftersom de intervjuade upplever att intranätsutbildningen är ett kunskapstest
och med den utformning som det för närvarande har, upplever de intervjuade att de inte
kan tillämpa det som lärts. Enligt Mellander är det tillämpningen eller prövningen av
den nya kunskapen som leder till kompetens. Om Volvo vill att den nya kunskapen skall
tillämpas bör de förändra innehållet i utbildningen och övertyga användarna om att det
inte bara är ett kunskapstest. Det viktigaste är att de anställda får en vana att arbeta och
utbilda sig via datorn vid det här stadiet. När de sedan är relativt vana användare kan det
vara möjligt att gå ett steg längre vad gäller intranätsutbildning. Vi ser det mycket
positivt att Volvo har tagit det första steget till att höja den generella kompetensen.

                                                          
78 Mellander. (1991). Länge leve lärandet, s. 14-75.
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5.2 En miljö för lärprocesser

Volvos intention är att tillsammans med sina återförsäljare sätta gemensamma mål och
komma överens om arbetssätt för att nå dit. För att skapa en miljö där lärprocesser kan
äga rum är det enligt Ellström79 viktigt med mål men också utrymme för att reflektera
och kritiskt pröva uppställda mål. Att bland annat reflektera och kritiskt pröva
uppställda mål benämner Ellström som utvecklingsinriktat lärande (jfr. Argyris80

benämning double loop). Mål som syftar till ett sådant  lärande bör alltid utvecklas
tillsammans med medarbetarna. Få företeelser är enligt Senge81 lika kraftfulla för
människors engagemang som en gemensam vision. Vi anser att om detta skall bli
framgångsrikt bör målen även i fortsättningen sättas tillsammans med återförsäljarna
och i sin tur bör återförsäljarna utforma mål tillsammans med sina anställda. Om de
anställda inte till fullo accepterar och förstår målen, inte varit delaktig i formuleringen
av dem och inte ges tillfälle att kontinuerligt reflektera kring dem, är enligt Ellström
risken uppenbar att lärandet blir anpassningsinriktat (jfr. Argyris82 benämning single
loop). När mål sätts skall det, enligt Senge,83 tänkas på att de inte blir urvattnade
kompromisslösningar för att ingen skall tappa ansiktet utåt eftersom detta är ett hinder
för lärande.

Vid utbildning via intranätet anser vi att det är viktigt att inte bara mata ut stora
informationsmängder och utbildningsmaterial vilket kan leda till ett anpassningsinriktat
lärande. Det måste finnas tid och möjlighet för de anställda att ifrågasätta och reflektera
över den erhållna informationen.

Bland de intervjuade fanns det önskemål om att kunna göra utbildningen också i
hemmet vilket för dem skulle innebära lugn och ro. Ett flertal anställda hos de olika
återförsäljarna har fortfarande inte tillgång till en egen dator på arbetsplatsen vilket kan
innebära problematik med intranätsubildning. De flesta av återförsäljarna hade dock
inrett speciella utbildningsrum som de anställda kunde nyttja. Ellström84 menar att det
skall vara möjligt med självbestämmande när det gäller tid och planering för att skapa
en lärande miljö. Det bör enligt oss finnas en möjlighet att göra utbildningen i hemmet
för de anställda som önskar det. Av en återförsäljare framkom det önskemål att
avskärma personalen från Internet. Denne menade att Internet inte har något med deras
verksamhet att göra. Vi håller delvis med om detta. Internet kanske skall tas bort ifrån
de datorer som är till för utbildning men det bör finnas möjligheter för personalen att
söka information och följa med i utvecklingen via Internet.

5.3 Action learning

Ett flertal av de intervjuade menade att de lärde sig bäst genom att praktiskt utföra
uppgifter. Enligt Moxnes85 måste hänsyn tas till att vuxna oftast föredrar lärande genom
handling och därmed försöka undvika en alltför teoretiskt betonad inlärningsprocess.
Ellström86 påpekar att lära i arbetet och systematiserad utbildning måste vara ett

                                                          
79 Ellström. (1992). Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet, s. 92-102.
80 Argyris. (1994). Good Communication That Blocks Learning.
81 Senge. (1995). Den femte disciplinen, s. 135-244.
82 Argyris. (1994). Good Communication That Blocks Learning.
83 Senge. (1995). Den femte disciplinen, s. 29-36.
84 Jfr. Ellström. (1992). Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet, s. 92-102.
85 Moxnes. (1984) i Forslin, Thulestedt. (1993). Lärande organisation, s. 41.
86 Ellström. (1992). Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet, s. 92-102.
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komplement till varandra. Det ena utesluter alltså inte det andra. Vid lärande genom
handling är det enligt Forslin & Thulestedt87 viktigt att reflektera över konsekvenserna
av handlingarna. Oavsett hur stor del av utbildningen som kommer att finnas på
intranätet kommer det, enligt oss, alltid att krävas en viss form av praktiska moment
inlagda. Exempel på sådana moment kan vara diverse simuleringar. Uppgifter och
simuleringar måste kontinuerligt uppdateras, och kanske även vara i slumpmässig
ordning, för att undvika risken av mekanisk inlärning.

5.4 Lärstilar

Kolb88 visar att människor föredrar att lära sig på olika sätt och hänsyn måste tas till de
individuella skillnaderna. Vidare delar han upp människor i olika inlärningsstilar. För
den enskilde utbildaren kan kunskapen om dessa olika inlärningsstilar ha stor betydelse,
utbildaren kan därmed anpassa sin utbildning efter respektive stil och inlärningen kan
underlättas89. Kolb menar att den optimala inlärningen sker när en individ följer de olika
stegen i inlärningscykeln i tur och ordning men olika individer föredrar olika moment i
inlärningscykeln. Bland de intervjuade fanns det olika meningar angående sättet de
föredrog att lära sig på och hur de uppfattade internutbildning via intranät. Dessa
olikheter kan ha sin förklaring i deras olika inlärningsstilar Utbildningsanordnarna
borde acceptera och ta mer hänsyn till olika inlärningsstilar då de lägger upp
utbildningen. Kurser kan utformas på det sättet att de ligger i linje med olika lärstilar.
Om det visar sig vara omöjligt att skapa dessa typer av kurser, där det finns för många
olika lärstilar representerade är en möjlighet att skapa en utbildningssituation där alla
lärstilar i gruppen tillgodoses. Vissa kommer antagligen alltid ha svårt för att utbilda sig
via intranät. Det bör finnas en vetskap om de individuella skillnaderna hos de enskilda
återförsäljarna för att ledarna skall kunna stödja inlärningsprocessen.

5.5 Lärande organisation

En av de intervjuade har insett att dennes roll som chef har förändrats i och med
utbildning via intranät. Bland annat menade denne att ansvaret för feedback och mycket
av handledning låg hos ledningen. Detta resonemang kan kopplas till Mayo & Lank90

som påstår att chefens roll har förändrats från att tidigare varit kontrollant till att en chef
numera ses som en handledare och hjälpare. Enligt oss är det en förutsättning att
ledningens roll, på det enskilda företaget, skall förändras för att en utbildning via
intranätet skall vara möjlig. Fler och fler ledare måste bli lika insiktsfull som den
intervjuade och inse att deras roller är förändrade.

De flesta av de intervjuade anser att feedbacken har varit bristfällig och att den har
kommit dem tillhanda alldeles för sent. Detta har bland annat haft sin förklaring på
grund av tekniska problem. De intervjuade önskade att feedbacken skulle fungera på det
sättet att de efter avslutat test skall få reda på vilka frågor de svarat fel på och inte som
det fungerar i nuläget, att bara få en procentsats av hur stor andel av frågorna de klarat.
Senge91 påpekar att feedback ofta är fördröjd vilket kan leda till att det inte finns några
möjligheter att korrigera sina handlingar i tid eftersom det inte är möjligt att se

                                                          
87 Forslin, Thulestedt. (1993). Lärande organisation, s. 40-51.
88 Kolb. (1984). Experienial Learning, s. 40-43.
89 Hård af Segerstad, Klasson, Tebelius. (1996). Vuxenpedagogik, s. 34-35.
90 Mayo, Lank. (1995). Lärande i organisationen, s. 81.
91 Senge. (1995). Den femte disciplinen, s. 135-244.
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sambanden och konsekvenserna av sitt handlande. Jensen92 skriver att feedback måste
komma snabbt, ofta, detaljerad och ju mer riktig och passande desto bättre. Vidare
menar han att om feedback dröjer kan det orsaka stress, frustration och dålig inlärning.
Vår åsikt om feedback är att den måste komma snabbare och vara mer detaljerad. Utan
adekvat återkoppling kan det finnas en risk att fel handlingsmönster lärs in. För att
åstadkomma att individer skall lära sig måste folk på olika nivåer vara bra, och kanske
bli bättre, på att ge feedback och konstruktiv kritik, såväl positiv som negativ. Ett stort
ansvar ligger också hos de enskilda ledarna ute hos återförsäljarna, som tidigare nämnts
har ledarnas roller förändrats, att också de skall bli bättre på att ge feedback och även
uppföljning på de enskilda individernas prestationer.

5.6 Motivation

All inlärning som fordrar en ansträngning, en fokusering av uppmärksamheten eller
uppoffring i tid eller pengar kräver, enligt Lundgren93, på ett eller annat sätt att
individen är motiverad för uppgiften. Hackman et. al94 visar på sambandet mellan
teorier om lärande och teorier om tillfredsställelse i arbetssituationen. Enligt dem kan
det påvisas att samma faktorer som stödjer lärande är också de som leder till
tillfredsställelse i arbetssituationen. Det har enligt Hackman et. al också visat sig att
förbättrade arbetsegenskaper ökar motivationen, tillfredsställelsen och effektiviteten. En
av de intervjuade menar att det saknas en ”piska” för att få de anställda att utbilda sig
via intranätet. En annan av de intervjuade säger att intranätsutbildningen är ingenting
som prioriteras, de anställda sätter sig bara i sista stund för att få dem gjorda. För
närvarande belönar ingen av återförsäljarna de anställda efter avslutat kunskapstest. En
av de intervjuade menar att de belönar inte personalen på grund av att de ser
internutbildningen som en belöning i sig och att den i sin tur kan innebära framtida
karriärsmöjligheter inom företaget. Detta anser vi vara en sund åsikt men tror att det
krävs stora förändringar i såväl företagskultur som hos de anställda för att få till stånd
ett sådant tänkande inom företaget. Vi anser att ledarna bör bli bättre på att uppmuntra
och motivera personalen att utbilda sig, inte bara för företagets skull utan även av sitt
eget intresse. Riktigt motiverad kanske personalen inte blir förrän de ser effekterna av
en högre kompetensnivå. Det kanske resulterar konkret i ett ökat antal sålda bilar eller
nöjdare kunder. De anställda måste också motiveras och uppmuntras för att använda
intranätet som ett verktyg för repetition eftersom de anställda i dagsläget inte använder
det för repetition. Herzberg95 menar att motivationsfaktorer kan vara bland annat ansvar,
uppnådda resultat, ledningens uppmärksamhet på uppnådda resultat, arbetet i sig och
möjlighet till avancemang.

5.7 Hinder för lärande

Till en början var vissa av de intervjuade en aning skeptiska till internutbildningen i
helhet och då intranätsutbildningen inräknat. En del av återförsäljarna kände sig milt
påtvingade utbildningen. Av de intervjuade fanns det också en som i allmänhet var
motståndare till datorer och till att mer och mer information bara finns tillgänglig via
datorer. Jakobsson96 menar att det inte är något ovanligt att människor är motståndare

                                                          
92 Jensen. (1996). Hjärnbaserat lärande, s. 70.
93 Lundgren. (1996). Livslångt lärande, s. 59.
94 Rantakyrö. (1998). Work organization and learning in small firms.
95 Herzberg, Mausner, Snyderman. (1959). The motivation to work, s. 113-120.
96 Jakobsson. (1995). Internet – i marknadsföringen & marknadskommunikationen, s. 60-61.
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till ny teknik och att det är helt meningslöst om tekniken inte blir accepterad av
användarna. Om det redan från början finns ett motstånd kan det, enligt oss, bli svårt för
intranätsutbildningen att få fotfäste, vilket kan innebära att de anställda inte ens ger det
en chans. Enligt Senge97 är det viktigt att vara öppen för vad som händer runt omkring
en och att ha en förmåga att kunna åta sig nya utmaningar som bland annat ny teknik
kan innebära, men när det rör sig om ett personligt växande och lärande kan det inte
tvingas på någon. När människor känner att de behärskar sina arbetsuppgifter finner de
en trygghet och denna trygghet kan enligt oss rubbas när ny teknik införs. Det är då,
enligt Senge98,  lätt för dem att skylla eventuella fel och brister på den nya tekniken när
det egentligen är deras generella datakompetens det kan vara brist på. Det är dock
mycket viktigt för organisationen att dessa problem övervinns eftersom det ej kan ske
en utveckling inom organisationen såvida inte individerna själva kan utvecklas. Det
skall poängteras att i slutändan var de flesta positiva till att mer information och
utbildningar kan läggas ut på intranätet. De vill dock understryka att allt inte går att lära
ut via datorer, bland annat när det gäller relationer och interaktioner mellan människor.

5.8 Om utbildningens utformning

Wulf99 menar att användandet av Internet i utbildningar precis har börjat och att företag
tidigare bara använt sig av simulerings- och multimediaprogram vid utbildningar. Bland
de intervjuade fanns det de som ansåg att layouten och utformningen på
utbildningssidorna borde vara mer stimulerande, pedagogiska och trevligare att arbeta
med. En av de intervjuade säger sig ha använt bättre utformade program i andra
utbildningar via dator men dessa utbildningar har inte varit Internetbaserade. Vi delar
uppfattningen att utbildningssidorna kunde vara bättre utformade, det vill säga att de bör
vara trevligare och mer stimulerande att arbeta med för att de anställda inte skall tappa
intresset för dem. Antagligen beror detta på Volvos ovana att bedriva och genomföra
utbildning som är Internetbaserade. Med projekt av den här karaktären misstänker vi att
även Volvo är medvetna om dessa ”barnsjukdomar” men efterhand, som de blir mer van
att arbeta med och utforma den här typen av utbildning, kommer detta att förbättras. Det
kan också vara på det sättet att Volvo vill se hur en utbildning av den här karaktären
mottas av användarna innan de satsar stora resurser på att utveckla en ännu bättre
intranätsutbildning.

Internet skall, enligt Hannah100, ses som ett nytt medium att lära ut men inte som det
enda sättet att lära ut på i framtiden. Volvo ser det inte heller som det enda sättet att lära
ut på, eftersom de varvar intranätsutbildning med lärarledd utbildning och där
tyngdpunkten ligger på den lärarledda delen. De intervjuade är av den uppfattningen att
allt inte går att lära ut via datorer. De tror också att det är en generationsfråga med hur
individer tar till sig information via datorer. Vi anser att Volvo gör rätt som för tillfället
har tyngdpunkten på de lärarledda delarna. Gradvis anser vi att de kan övergå till mer
intranätsutbildning och vi tror också att det kan vara en generationsfråga hur positiv
användarna är till utbildning via intranät. Men de skall alltid ha i beaktning vikten av
den mänskliga kontakten och inte lägga ut all utbildning via intranätet.
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Mason101 skriver att Internetutbildningar förutsätter att eleven själv får bestämma
takten. En sådan utbildning förutsätter även en effektiv informationsbehandling. Enligt
Mason är det, vid utformning av Internetbaserade kurser, viktigt att utbilda eleverna
med att arbeta med ny teknik, ha en lämplig struktur på kurserna och att utveckla
angreppsätt som tillgodoser elevernas individuella behov. Om inte utbildarna inser detta
kommer onödiga hinder för utbildningen att uppstå. Enligt Docherty & Dilschmann102

kommer hela elevernas uppmärksamhet, om de inte sedan tidigare har erfarenhet, att till
en början riktas mot att lära sig behärska datorutrustningen. Av de intervjuade ansåg sig
flertalet att de inte var vana datoranvändare. Det kan vara en av orsakerna till att de
anställda i större utsträckning inte använder sig av intranätsutbildningen. De kanske inte
känner sig trygga med datorer och därmed känner de ingen nyfikenhet med att arbeta
med utbildningen. Efter hand när användarna känner en viss trygghet börjar, enligt
Docherty & Dilschmann, de utforska och tillämpa datorns olika programvaror. När de
sedan känner att de behärskar de olika programvarorna börjar de tillämpa denna på ett
mer yrkesmässigt sätt och den egna kompetensen kan vidareutvecklas. Av de som
intervjuades var det bara en, enligt oss, som befann sig i situationen att denne kände stor
tillförlitlighet och trygghet med att arbeta med datorer. Vidare använde denne
kontinuerligt intranätet för bland annat informationshämtning. Vi anser att en
förutsättning för intranätsutbildning är att de anställda vilar på en generellt högre
kunskapsnivå vad gäller datoranvändning. Därefter kan intranätsutbildning utvecklas
ytterligare. En av respondenterna menar att utbildningen bygger mycket på
självdisciplin och för tillfället saknar denne någon slags ”piska” för att få igång ett
aktivt användande av intranätet. Den intervjuade anser också att de måste få uppgifter
som utgår från ett eget aktivt sökande av information på intranätet eftersom denne anser
att informationen har övergått från ett givande till ett tagande och att personalen måste
vänjas vid detta arbetssätt.

Även vad gäller e-post hanteringen anser den intervjuade att de anställda måste göra det
till rutin att kontinuerligt kontrollera huruvida de fått e-post eller inte. Detsamma gäller
rutiner för att läsa de nyheter som internt publiceras på intranät. Vi håller till fullo med
respondenten om förändrade rutiner vad gäller sökandet efter ny information och e-post
hantering eftersom detta ligger i linje med ett av utbildningens mål som var att höja den
generella kompetensen vad gäller kundrelationer. Antagligen kommer fler och fler
kunder att använda sig av företagens hemsidor och kommunikationen kommer till stor
del att ske via e-post. Om inte e-post hanteringen förbättras riskerar återförsäljarna att
förlora potentiella kunder. Det är viktigt för Volvo och deras återförsäljare att följa med
i utvecklingen och de trender som finns. Om de av någon orsak inte följer med i
utvecklingen kan det leda till att de upptäcker brister alldeles för sent och det kan då,
enligt Senge103, innebära ett hinder för lärande.

En av de intervjuade ansåg att manualerna till intranätsutbildningen var bristfällig.
Enligt Kline & Saunders104 kan detta vara ett logiskt inlärningshinder. Det vill säga att
det saknas viktiga instruktioner till det individen vill lära sig. Det behövs ju, enligt oss,
bara att en av användarna är missnöjd med en manual för att det för denne skall
innebära ett hinder för lärande. Manualerna måste vara mer grundläggande eftersom det
finns de som inte är vana med att arbeta med intranät.
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Respondenterna ser stora fördelar med intranätsutbildningar med tanke på besparingar i
resor och logi eftersom via intranät kan folk utbildas trots stora geografiska avstånd. De
ser det även som en besparing att kunna vara tillgängliga på kontoret. Allt detta
överensstämmer med Wulfs105 argument angående positiva effekter med
Internetutbildningar.

5.9 Slutdiskussion

Vi vill avslutningsvis påpeka vissa punkter vi anser vara viktiga. Det är viktigt att
utbildningen är utformad på ett sätt att den inte är svårbegriplig eftersom det kan
innebära att inlärningsprocessen avbryts. Bland annat bör frågorna komma i en
slumpvis ordning samt att de inte skall kunna tolkas på flera olika sätt, det vill säga inte
vara tvetydiga. Det är också viktigt att de som utformar utbildningen är medvetna om
det finns olika lärstilar och att utbildningen utformas på det sätt att den anpassas till
dessa.

Vi har uppmärksammat att ett flertal av respondenterna ser utbildningen via intranätet
som ett kunskapstest ifrån Volvos sida. Volvo bör således övertyga användarna om att
intranätsdelen i internutbildningen inte bara är ett kunskapstest utan det skall ses som en
naturlig del i hela internutbildningen och att det är ett bra verktyg för att repetera de
olika blocken i utbildningen. Det är viktigt att feedback återförs, till användarna av
intranätsutbildningen, på ett snabbt och detaljerat sätt för att minimera risken att ett
felaktigt handlingsmönster lärs in samt att användarna lättare kan repetera de kunskaper
som var bristfälliga.

Vi är av den uppfattningen att Volvo gör helt rätt med att börja använda intranät i
utbildningssyfte. Eftersom det ofta finns motstånd till förändringar kommer de även
fortsättningsvis att stöta på problem med utvecklingen av en sådan utbildning och med
personer som är motståndare till den nya tekniken. Men de kommer säkerligen att vinna
på det i längden när de dels har fått en ny utbildningsform och dels att de har höjt den
generella datakompetensen hos sina återförsäljare. En utbildning av det här slaget
kommer att medföra stora besparingar med resor och logi för de olika företagen samt att
utbildningen kommer att kunna täcka stora geografiska ytor. Det är därför ett måste att
övervinna problemen och få de olika motståndarna att börja acceptera den  nya
utbildningsformen. Människor lär sig knappast att använda intranätsutbildningen innan
de har en grundkompetens vad gäller att använda dator.
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 Bilaga 1 (1:2)

INTERVJUGUIDE

Position i företaget och hur många år i företaget?
Hur många på ert företag har hittills genomgått utbildningen?
Vad tycker du allmänt om utbildning via dator/intranät?
Van/ovan att jobba med dator?
Hur upplever du att utbildningen fungerar?
Anser du att du har nytta av utbildningen?
Kunskapen/utbildningen relevant?
Är utbildningen intressant eller känns det som om ni är påtvingade utbildningen?

Tycker du att det är pedagogiskt med utbildning via nätet?
Bra eller dålig verklighetsanknytning?
Är uppgifterna för teoretiska, lätta/svåra, begripliga?
Får du användning av dina nya kunskaper?
Går de använda i praktiken?

Upplever du att det är brist med tid för utbildning?
Har ni särskilda utbildningsrum?
Diskuteras utbildningen på arbetsplatsen? Får du någon respons från dina högre chefer?
Hur pass meningsfull är den här utbildningen för dig?
Var det du lärt dig viktigt för dig själv?
Kommer du att göra saker annorlunda som en följd av vad du lärt?
I vilken utsträckning har utbildningen stimulerat till samarbete inom företaget?

Är utbildningsprogrammet (dataprogrammet) användarvänligt?
Kan du tänka dig att utbildas mer via dator?
Tar utbildningen för mycket tid i anspråk?
Är det tid avsatt under arbetstid så att ni kan utbilda er?

Skulle du vilja få feedback direkt efter avslutat test?
Hur tycker du att feedbacken fungerar?
Är det bra med repetition av utbildningen?
Hur tycker du att det fungerar att utbildas utan personlig kontakt?

Hur tycker du att du lär dig bäst ? Genom att läsa enskilt, jobba i grupp eller att
praktiskt utföra något?
Vore det bättre att utbildas i grupp istället för att utbildas individuellt?



 Bilaga 1 (2:2)

Kan du säga något som du anser att du har blivit bättre på? Sämre på?
Hur ställer du dig till att utbildas på din fritid i hemmet?
Hur mycket tid lägger du ner på utbildningen?
Har du någon i din omgivning du kan fråga om du stöter på problem?
Har ni möjlighet att påverka utbildningen?
Skulle du vilja förändra något i utbildningen?

Något ni är kritisk mot?
Positiva synpunkter?
Blir ni uppmuntrade att utbilda er?
Belönas ni på något sätt för att ni utbildar Er?


