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 EN FALLSTUDIE PÅ STENA LINE. 
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Sammanfattning 
Den här fallstudien syftar till öka kunskapen om hur Stena Line kan förbättra service 
genom lärandet från en e-learning utbildning samt om personalen har ett behov av 
uppföljning, och i så fall hur den ska utformas. Vi ville även öka vår kunskap om hur 
Stena Line kan förändra de anställdas beteenden med hjälp av e-learning och vilka 
förutsättningar som krävs för att personalen ska bli motiverade till att förändra sitt 
beteende.  

Fallstudien har genomförts genom metodkombination. Tillvägagångssättet har varit 
att inledningsvis dela ut en enkät, kvantitativ metod, för att skapa oss en uppfattning 
om arbetsplatsen. Därefter genomfördes semistrukturerade person-, och 
gruppintervjuer med ett strategiskt urval, kvalitativ metod, med en intervjuguide som 
utformats med hänsyn tagen till enkätens resultat. Det kvalitativa tillvägagångssättet 
har varit vår huvudsakliga metod.  

Vi har kommit fram till att hur utbildningen presenteras är viktigt för hur den mottas 
hos anställda, vilket i sin tur påverkar resultatet av utbildningen. Ur de anställdas 
perspektiv spelar cheferna en stor roll i hur de motiveras till att förändra sitt beteende. 
Efter genomförd utbildning uttrycker de anställda en önskan om uppföljning antingen 
via test på datorn eller genom diskussion med kollegor och chefer.  

Nyckelbegrepp: E-learning, förändrat beteende, uppföljning, lärande och motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEHAVIOUR MODIFICATION OF EMPLOYEES THROUGH E-LEARNING.  
A CASE STUDY AT STENA LINE. 

Anna Levander och Åsa Rosén  
Högskolan i Halmstad, Spring term 2012 

Abstract 
This thesis is designed as a case study. It aims at increase our knowledge how a 
shipping operator, Stena Line of Gothenburg, manages to improve the service 
performance of its employees through e-learning. An additional purpose of this study 
is to find out whether employees would like to see a follow-up of the e-learning effort, 
and how they imagine that such follow-up procedure should be designed. Moreover, 
we also wanted to increase our knowledge of what motivational forces are required to 
achieve desired behaviour modification. 

The study employs several methods, so called method combination. Initially we 
distributed a questionnaire in order to learn more about the work place. This enabled 
us to design an interview guide, which served our purposes. Subsequently we 
conducted qualitative, semi-structured individual and group interviews with a 
strategic selection of employees. 

We conclude from our studies that the success of the e-learning efforts to a large 
extent depends on how this learning is presented to the participants. The employees 
convey an opinion towards the manager’s participation as important in order to 
motivate themselves in changing their behaviour. Furthermore, the employees 
emphasizing the importance of follow-up e-learning, either knowledge test through 
the computer or through discussion groups with colleagues and managers.  

Key words: E-learning, behaviour modification, follow-up, learning and motivation. 
 

 

 

  



Förord 
Vi har haft en härlig och intensiv vår tillsammans under vårt uppsatsskrivande. 
Överlag har vi haft en mycket rolig tid, även om vi haft olika åsikter eller 
uppfattningar. Diskussionerna har givit ett gott resultat för uppsatsen och som 
författare är vi både nöjda samt stolta. 
Vi vill tilldela ett stort tack till vår kontaktperson på Stena Line, Linda Hammarstrand, 
för att hon med stort engagemang följt och stöttat oss i vårt uppsatsskrivande. De 
personer vi givits möjlighet att intervju riktar vi också ett tack till, för er tid, ert 
förtroende och era intressanta svar. Utan er hade vi inte kunnat genomföra vår uppsats. 

Slutligen, stort tack till vår handledare Thomas Knoll för god vägledning och givande 
diskussioner. Din erfarenhet av såväl uppsatsskrivande som rederiverksamhet har 
bidragit till många kloka funderingar och insikter för oss. 
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1. Inledning 
Lärande på distans är inte ett nytt fenomen, det har funnits i många år. Det blev 
möjligt när människans tankar skrevs ner på papper i antika Grekland. När datorn 
gjorde sitt intåg under 1980-talet och internet utvecklades, skapades en alternativ 
utbildningsmetod, e-learning (Schweizer, 2004, s. 675-676).  

E-learning har fått en allt större roll i organisationer, detta har informationstekniken 
möjliggjort. Istället för att använda sig av traditionella klassrumsutbildningar har 
lärande med datorn som verktyg fått en större betydelse. Personalen kan använda sin 
tid till att sitta vid ett skrivbord och utföra utbildningen när det passar dem. Detta 
innebär att e-learning är oberoende tid och rum (Beardwell & Claydon, 2010, s. 270). 
Sättet att kommunicera och internets framfart har upptäckt nya sätt att kommunicera 
med sina anställda, kunder, leverantörer med flera. Detta i sin tur har påverkat hur 
organisationer utbildar sin personal. Företag letar efter nya sätt att använda teknologin 
för att upprätthålla skicklig och konkurrenskraftig personal (Schweizer, 2004, s. 674-
675).  

Anledningen till att detta ämne intresserar oss är för att det ligger ”rätt i tiden” och är 
något som vi kommer att stöta på i vårt kommande arbetsliv. Således upplever vi det 
som ett lärorikt ämne att behandla för att skapa oss en förståelse kring detta fenomen. 
Globaliseringen gör det möjligt för e-learning att bli ett vedertaget sätt att utbilda ett 
företags personal då det inte kräver att utbildare och personal är på samma 
geografiska plats. Det kräver inte heller att personalen genomför utbildningen vid 
samma tidpunkt, utan e-learning är ett mer flexibelt sätt att sprida kunskap.  

Termen e-learning är relativt ny men beskrivs redan som en framgång. E-learning 
tillåter organisationer att leverera konstant träning till all personal, samtidigt som e-
learning kan uppdatera kunskap när det behövs. Det är även ett sätt att reducera 
resekostnader för utbildning, men framförallt att e-learning tillhandahåller personalen 
träning som efterfrågas var som helst och när som helst (DeRoiun, Fritzsche, & Salas, 
2005, s. 921).  

1.1 Problemformulering 
E-learning är en undervisningsmetod som syftar till att sprida nödvändig kunskap, 
kompetens och attityder i organisationer. Huruvida metoden är framgångsrik beror på 
hur den är utformad, accepteras bland personalen samt hur uppföljning och 
utvärdering sker (DeRoiun et al., 2005, s. 920).  

Stena Line använder e-learning som utbildningsmetod inom sin koncern. I nuläget 
genomför de en utbildning som syftar till att förbättra servicen och därigenom öka 
försäljningen. E-learning utbildningen går ut på att skapa ett lärande, vilket ska leda 
till att förändra de anställdas beteenden. Detta vill vi således belysa i vår 
undersökning, men vi vill även titta på om och hur personalen önskar att uppföljning 
ska ske efter att ha genomgått en e-learning utbildning.  



2 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att få ökad kunskap om hur Stena Line kan förbättra 
service genom lärandet från en e-learning utbildning samt om personalen önskar 
uppföljning, och i så fall hur den ska utformas. Vi vill även öka vår kunskap om 
huruvida Stena Line kan förändra de anställdas beteenden med hjälp av e-learning. Vi 
kommer därför att arbeta kring följande frågeställningar: 

• Vilka förutsättningar behövs för att en e-learning utbildning ska resultera i ett 
lärande? 

• Vilka är förutsättningarna för att Stena Line ska åstadkomma ett förändrat 
beteende hos anställda genom e-learning? 

• Finns det behov för uppföljning efter genomförd e-learning utbildning? Och, 
hur ska uppföljningen utformas för att motivera personalen att förändra sitt 
beteende?  

1.3 Stena Line 
Stena Line ingår i en koncern som utgör ett av världens största rederier. De står för 
internationella transporter och reseservice med förbindelser mellan åtta länder. Totalt 
trafikeras sträckorna av 32 fartyg på de 19 färjelinjerna (Stena Line, 2012).  

Företaget grundades av Sten Allan Olsson i Göteborg. Grunden till koncernen lades 
1939 då företaget Sten A. Olsson Metallprodukter HB bildades. Året 1946 började 
företaget köpa fartyg och rederiverksamhet i liten skala påbörjades (Stena AB 1, 
2012; Stena AB 2, 2012).  

Namnet Stena Line sägs komma från Sten Allans namn, i form av Sten A. Namnet 
skulle fungera internationellt och därför valde man att döpa företaget till Line, istället 
för alternativet ”linjen”, i syfte att få fram att det var ett rederi (Anrell, 2011, s. 43-
44). Till en början trafikerade Stena Line sträckor mellan Göteborg och Danmark, 
först till Skagen men sedan även till Fredrikshamn. Efterhand utökade Stena Line sin 
verksamhet till att även trafikera sträckan till Kiel i Tyskland. Allt fler fartyg köptes 
upp och transport samt resor med egna fartyg blev en allt mer betydande del av 
verksamheten. Tack vare det kunde verksamheterna år 1972 delas i två grenar: Stena 
Line AB och Stena Metall AB. Samma år stod masthuggskajen klar för Stena Line, de 
etablerade sin verksamhet där och är kvar än idag (Stena AB 1, 2012).  

Företagets verksamhet utgör både passagerartrafik samt frakt och är ett av världens 
största inom sin bransch. Under år 2011 reste 14,7 miljoner passagerare med Stena 
Lines färjor och de transporterade 3,1 miljoner fordon och 1,6 miljoner fraktenheter 
ombord. Företaget är verksamt i åtta länder, vilka är: Sverige, Danmark, Norge, 
Tyskland, Polen, Storbritannien, Irland och Nederländerna. Varumärket har lyckats 
växa sig starkt genom en innovativ företagskultur som stimulerar service-, och 
produktutveckling, men också genom att genomföra strategiska företagsförvärv längs 
företagets historia. Stena Line ägs av Stena AB, ett av tre moderbolag i koncernen 
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Stena Sfären. Stena Sfären som helhet har verksamheter inom rederi, offshore, 
fastigheter, avfallshantering och återvinning (Stena Line, 2012). 

Stena Line har en vision om att alla kunder ska få bästa möjliga upplevelse hos dem, 
oavsett om det gäller att resa, semestra, koppla av, arbeta eller transportera gods. 
Fokus är att ständigt förbättra servicen i form av nya innovativa produkter och tjänster 
som skapar en god känsla för kunden. De har som främsta mål att vara det ledande 
och mest attraktiva färjebolaget i världen. Målet ska nås genom affärsidén vilken är 
att utveckla, sälja och leverera attraktiva, effektiva samt tillförlitliga färjetransporter 
så att gästerna har en samlad positiv upplevelse när de når sin destination. På det 
sättet syftar Stena Line till att skapa ett hållbart och lönsamt företag. De vill genom 
det bli en attraktiv arbetsgivare som låter sina medarbetare utvecklas för att göra 
skillnad (Stena Line, 2012). De anställda ombord har ett speciellt 
anställningsförhållande. Deras arbetsplats är i fysisk rörelse vilket ställer stora krav på 
den anställda i form av att klara av buller och rörelse vid hög sjö men även att vara 
ifrån sin familj. När de anställda påbörjar ett skift arbetar de oftast en vecka för att 
vara ledig en vecka. Under denna vecka är det långa arbetstimmar per dag och de har 
litet utrymme för egen tid. Mat och boende ansvarar arbetsgivaren för. Eftersom 
anställningsförhållanden anses krävande är personalen ofta välavlönad. 

 

 

 

 

 

 

 

(Stena Line, 2012). 

Anledningen till att vi valt att göra vår uppsats på Stena Line är att vi båda hade en 
ambition om att få genomföra undersökningen på ett stort bolag. Vi utnyttjade därför 
vårt kontaktnät och fick kontakt med Stena Line. Tillsammans med vår kontaktperson 
arbetade vi fram en spännande frågeställning som en kompromiss mellan bådas 
intressen. Ämnet är högaktuellt för Stena Line samtidigt som det ingår inom ramen 
för arbetsvetenskap. 

Stena Line använder e-learning som verktyg när de ska sprida ny kunskap inom 
verksamheten. De ingår i en stor koncern med många länder, kulturer och 
tidsanpassningar att ta hänsyn till. De har en stor personalstyrka, cirka sex tusen 
fastanställda och dessutom ett stort antal vikarier som är timanställda under säsong. 
Totalt är de över tio tusen anställda. Alla ombordanställda går en obligatorisk 
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säkerhetsutbildning via e-learning som kontinuerligt behöver uppdateras. Den 
utbildningen är en informativ utbildning, vilken grundar sig på gällande 
sjölagstiftning. Stena Line använder också e-learning för att skapa ett förändrat 
beteende hos de anställda. I nuläget genomförs en e-learning utbildning vars främsta 
syfte är att förbättra service och försäljning, vilket i detta fall ska göras genom att 
skapa underlag för ett förändrat beteende hos medarbetarna. Stena Line vill genom 
utbildningen förmedla en känsla av hur en medarbetare på Stena Line ska uppträda. 
Utbildningen visar hur medarbetarna rekommenderas att agera i ett överlämnande i 
hanteringen av en passagerare tillika administrativa arbetsuppgifter. Samtliga 
medarbetare ska fungera som ett väl sammansvetsat team där varje medarbetare är 
medveten om sitt ansvarsområde. Det ansvarsområdet förvaltar de på bästa sätt tills 
nästa medarbetare tar över.  

1.4 Stafetten 
Vår undersökning som ovan nämnt kommer framförallt att baseras på en pågående 
utbildning hos Stena Line, kallad Stafetten. Det är en utbildning i service och 
försäljning. Den grundar sig på ett förhållningssätt vilket är det som ska genomsyra 
allt Stena Line gör. Det som anställda gör på arbetet varje dag får direkta 
konsekvenser och påverkar Stena Lines framtid. Stafetten är en obligatorisk 
utbildning som samtlig personal ska genomföra oavsett om personen är fast-, ny-, 
eller timanställd. Målsättningen med utbildningen är att öka försäljningen på sin egen 
och övriga avdelningar genom att rekommendera samt marknadsföra deras produkter. 
Försäljningen är tänkt att öka genom att personalen ska använda sitt unika kunnande 
och personliga engagemang. Stafetten har arbetats fram efter önskemål från ledningen. 
Vår kontaktperson blev tilldelad rollen som projektledare. Hon i sin tur tog fram en 
projektgrupp bestående av åtta personer. Dessa personer hade sedan tidigare en roll 
som route service traineer ombord på båtarna. Deras uppgift är att stödja fartygen med 
utbildning och utveckling kopplade till Stena Lines affärsmål. 

Projektgruppen genomförde en omfattande förstudie genom att intervjua 120 anställda 
om vad service betyder för dem. Det som framkom som oklarheter hos personalen 
under intervjuerna har Stena Line valt att lägga stor vikt vid att klargöra under 
Stafetten, detta i form av tydliga filmer och klargörande exempel. De sammanställda 
intervjuerna utgör grunden till Stafetten. 

Stafetten är strukturerad på ett sätt där filmer, bilder, text och frågor blandas. Under 
hela utbildningen är det en berättarröst som läser texten samt instruerar hur den 
anställda ska gå tillväga för att svara. Röstens tonläge är positivt, tydligt och 
pedagogiskt. Stafetten innehåller många värdeord som upprepas flera gånger under 
utbildningens gång. Dessa värdeord tydliggörs genom att skapa en visuell känsla 
kring dem i form av bilder eller kortare filmer. Under utbildningen används 
genomgående de typiska Stena Line färgerna: rött, vitt och blått. Utbildningen är 
konstruerad på ett sätt att ingen anställd ska kunna göra fel. Den utformar frågor kring 
material som just gåtts igenom och ger ett fåtal svarsalternativ som förslag. Den 
anställde förväntas klicka i ett svarsalternativ och får därefter en kortare muntlig 
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förklaring till varför det är rätt, alternativt fel. Om en anställd skulle klicka på fel 
svarsalternativ kommer de tillbaka till samma fråga tills dess att den besvarats rätt. 
Utbildningen tar totalt cirka 40 minuter att genomföra.  

Efter att personalen har genomgått utbildningen ska det hållas en workshop per skift 
och färja. Under denna workshop delas personalen in i grupper där alla avdelningar 
representeras. Workshopen syftar till att skapa en möjlighet för de anställda att 
diskutera utbildningen. Därefter följs utbildningen upp på de anställdas 
utvecklingssamtal som hålls en gång per år.  

1.5 Avgränsning 
Vi har till vårt uppsatsskrivande valt att skilja på Stena Lines två typer av e-learning 
användning. Detta har vi gjort genom att kategorisera dem som informativa 
utbildningar och utbildningar som syftar till att förändra ett beteende hos personalen. I 
vår uppsats kommer vi att undersöka den sistnämnda, det vill säga hur e-learning kan 
förändra ett beteende hos anställda.  

Då Stafetten genomförs på samtlig personal kommer vi att begränsa oss till att göra en 
fallstudie och undersöka personalen som arbetar i Sverige och i staden Göteborg. Vi 
kommer att undersöka linjen mellan Göteborg och Fredrikshamn, båtarna Danica och 
Jutlandica. Vi har valt att avgränsa vår undersökning på detta sätt för att få en 
hanterbar datainsamling. Således kommer vårt fokus att ligga på personal ombord på 
dessa färjor. Eftersom vårt syfte inte är att göra någon jämförelsestudie har vi valt att 
inte undersöka på faktorer som nationalitet och geografisk arbetsplats, det vill säga 
kontorspersonal eller personal ombord, men inte heller olika destinationer som Stena 
Line erbjuder.  

1.6 Definition av nyckelbegrepp 
Vi kommer att arbeta kring följande nyckelbegrepp: e-learning, förändrat beteende, 
uppföljning, lärande och motivation. Nyckelbegreppen är rangordnade i prioritet till 
uppsatsämnet.  

1.6.1 E-learning 
”Utbildning och lärande via elektroniska medier, särskilt Internet” (Språkrådet, 
2008).  

Gällande begreppet e-learning syftar vi till en utbildning som görs med datorns hjälp. 
Utbildningen består av ljud, bilder, texter, filmklipp av beskrivande och 
exemplifierande karaktär som avslutas med ett kunskapstest. Vi syftar inte till intranät, 
mail och föreläsningar via video (Eriksson, Hultén, & Zettergren, 2000, s. 15).  

1.6.2 Förändrat beteende 
Beteende är vad människor säger och gör (Miltenberger, 2007, s. 2). 

Beteende styrs till stor del av grundläggande behov som behöver tillfredsställas för att 
en individ ska agera på ett visst sätt (Hwang, 2007, s. 92).  
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Med detta som utgångspunkt är förändrat beteende det som får människor att ändra på 
det de säger och gör när grundläggande behov är tillgodosedda.  

1.6.3 Uppföljning 
På grund av att vi använt oss av engelsk litteratur har vi stött på svårigheter i 
språkskillnader mellan engelska och svenska. Vi kommer därför att se uppföljning 
och utvärdering som ett integrerat begrepp vilket vi valt att kalla för uppföljning.  

Uppföljning kan vara: ”Handlingen att följa upp något” (Lexikaliska institutet). 

Vi menar att uppföljning är ett sätt att synliggöra effekterna efter genomförd 
utbildning och kontrollera om resultaten nått de uppsatta målen.  

1.6.4 Lärande 
Lärande kan beskrivas, hur en deltagare ändrar sin attityd, förbättrar sina kunskaper 
eller ökar sina förmågor genom att ha deltagit i en utbildning (Kirkpatrick & 
Kirkpatrick, 2006, s. 22).  

Kolb definierar lärande som en process där kunskap utvecklas. Detta sker genom att 
erfarenhet omvandlas till kunskap (Granberg & Ohlsson, 2009, s. 35). 

Vår definition på lärande är hur en individ utvecklar och förbättrar kunskaper genom 
utbildning samt om individen ändrar attityd och beteende. Kunskapen omvandlas och 
bibehålls därefter genom erfarenheter och praktiskt användande.    

1.6.5 Motivation 
Motivation styr vad som får människan att känna, hur vi fattar beslut och vilket val av 
handlande vi gör (Hwang, 2007, s. 91). Det innebär i detta fall en medveten eller 
omedveten avsikt att agera på ett visst sätt. Människans beteende och agerande har en 
riktning samt en vilja att fortsätta agera på ett sätt tills vi lyckats med det vi vill uppnå 
(Hwang, 2007, s. 92). 

”Psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar 
beteendet mot olika mål. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget 
handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra. De behövs för att vi ska 
förstå det faktum att organismer konsekvent strävar mot bestämda mål med hjälp av 
flexibla beteenden” (Nationalencyklopedin, 2012). 

Begreppet motivation definierar vi som en orsak att bete sig på ett visst sätt. 
Motivation kan bestå av olika saker för olika individer, det kan vara både medvetet 
och omedvetet som individer strävar efter olika mål.  

1.7 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är presenterad efter våra nyckelbegrepp, vilka tidigare är nämnda. Kapitlet 
om tidigare forskning är presenterad efter dessa och teorikapitlet lyfter fram relevanta 
teorier med koppling till våra nyckelbegrepp. Därefter redovisas vårametoder och 
tillvägagångssätt under uppsatsen. Det empiriska materialet vi har fått fram redovisas 
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under resultatkapitlet för att sedermera analyseras. Vi har valt att arbeta fram en 
analysmodell för att åskådliggöra vad vi har kommit fram till. Därefter besvarar vi 
våra frågeställningar och avslutar uppsatsen med en diskussion.  

2. Tidigare forskning 
Under denna rubrik kommer vi att presentera tidigare forskning som är gjord inom 
våra nyckelbegrepp. 

2.1 E-learning 
Chartered Institute of Personnel Development (CIPD) är världens största 
yrkesorganisation inom human resources och utveckling (Charted Institute of 
Personnel Development, 2012). De menar att det inte finns någon generell definition 
på e-learning. I en undersökning som CIPD (2009) har genomfört definierar de e-
learning som: ”Learning that is delivered, enabled or mediated using electronic 
technology by the explicit purpose of training in organisations” (Chartered Institute 
of Personnel Development, 2009, s. 1). Termen e-learning uppstod i slutet av år 1999 
genom att leverantörer av datorbaserad utbildning var förhoppningsfulla att leverera 
utbildning via internet. Sedan dess har utformningen av e-learning fått många 
innebörder. Det används bland annat som utbildning i företag genom att leverera 
kunskap utan interaktion med lärare, kollegor och chefer. Det används även som ett 
utbildningsverktyg inom skolväsendet och då främst utbildning på distans, genom att 
all interaktion sker över internet med både kurskamrater, lärare och examinatorer. 
Utöver detta används e-learning som ett informellt läroverktyg i organisationer och är 
främst sammankopplat till kunskapshantering (Chartered Institute of Personnel 
Development, 2009, s. 1). Många organisationer anser att e-learning är ett verktyg för 
att skapa en utbildning som är direktkopplad till arbetet vilket möjliggör ”just-in-time” 
lärande. Genom att tillämpa e-learning skapas bättre förutsättningar för att bättre 
anpassa utbildningen till sin personal (Rentroia-Bonito, Jorge, & Ghaoui, 2006, s. 25).  

Allt fler använder sig av datorn och internet som verktyg i det dagliga arbetet. Dessa 
verktyg används även arbetslivet i syfte att utbilda, e-learning. Det ger organisationer 
anledning att ifrågasätta dess effektivitet och faktiska inverkan. Konstaterade fördelar 
med e-learning är dess tillgänglighet, användarvänlighet samt det kostnadseffektiva 
sätt att lära ut till många samtidigt (Rentroia-Bonito et al., 2006, s. 24). 
Organisationer spenderar stora summor pengar på utbildning i arbetslivet och på 
senare tid har en stor del satsas på teknikbaserad utbildning såsom e-learning. E-
learning ses som ett nytt paradigm av modern utbildning och uppfyller kraven som 
ställs för att leverera utbildning i ett modernt samhälle (Johnson, Hornik, & Salas, 
2008, s. 356; Sun, Tsai, Finger, Chen, & Dowming, 2008, s. 1183).  

CIPD genomförde 2008 en undersökning om lärande och utveckling i arbetslivet. Det 
framkom att deras respondenter anser att e-learning är mest effektivt i kombination 
med andra former av lärande. Respondenterna fick även ta ställning till tre påståenden 
om vilket som är den mest effektiva utbildningsmetoden. Lärarledd utbildning och 
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coachande utbildning fick högre svarsfrekvens än e-learning (Chartered Institute of 
Personnel Development, 2009, s. 2-3). 

Forskare har sammanställt både fördelar och nackdelar med e-learning. Fördelarna är 
att det är tillgängligt när som helst och vart som helst samt att många anställda kan ta 
del av samma utbildning samtidigt. E-learning anses positiv ur både ekonomisk och 
tidsmässig aspekt. Svårigheter att använda sig av e-learning kan vara att garantera att 
de anställda har tid och plats att delta, att motivera sin personal att fullfölja hela 
utbildningen och att det råder eventuell brist på IT-kunskaper i organisationen. Det 
kan även finnas svårigheter att hitta tilltalande, relevant och hög kvalitet på innehållet 
av utbildningen vilket ska passa alla deltagare (Chartered Institute of Personnel 
Development, 2009, s. 2-3; Johnson et al., 2008, s. 356-357; Sun et al., 2008, s. 1183-
1184).  

2.2 Förändrat beteende 
Det är människors handlingar som utgör beteendet. Beteende kan observeras, 
beskrivas och spelas in av andra. Detta är på grund av att beteende manifesteras i 
handling och dess handling kan observeras. Beteende påverkar omgivningen, både 
psykiska och sociala, alltså andra människor och oss själva (Miltenberger, 2007, s. 1-
3). En beteendeförändring är det fält inom psykologin som koncentrerar sig på analys 
och förändring hos det mänskliga beteendet. Att analysera innebär att identifiera 
användbara relationer mellan omgivningen och ett visst beteende, för att förstå 
orsaken till beteendet eller bestämma varför personen har agerat som han eller hon 
gjort. Förändring handlar om att utveckla och implementera tillvägagångssätt för att 
hjälpa människor att förändra sitt beteende. Det involverar att manipulera nuvarande 
omgivning för att förändra beteendet. Rutiner för en beteendeförändring engagerar 
människor i det dagliga arbetet. Beteende ska mätas före och efter 
beteendeförändringsprocessen för att kunna dokumentera effektiviteten av processen. 
Beteendeförändringar tonar ner tidigare händelser och förkastar hypotetiska orsaker 
till beteendet (Miltenberger, 2007, s. 15). 

Skinner är en behaviorist som har bevisat att operant betingning är betydelsefull när 
det gäller att styra människors beteende samt motivation. Operant betingning betyder 
att beteende lärs in beroende på vilka konsekvenser de får. När ett beteende förstärks 
medför det förmodligen att personen lär sig att beteendet leder till belönande 
konsekvenser. När beteendet får ett positivt resultat, en förstärkare, är det troligare att 
beteendet kommer att återupprepas i en liknande situation. Positiva förstärkare sker 
dagligen, både i den sociala och fysiska miljön, men kan även vara avsiktliga som ett 
sätt att förändra ett beteende hos en person. Operant betingning är således en kärnfull 
princip som justerar människans beteende (Hwang, 2007, s. 104-105, 149; 
Miltenberger, 2007, s. 75).  

2.3 Uppföljning 
D. L Kirkpatrick och J. D Kirkpatrick (2006) har arbetat fram en teori för uppföljning 
av utbildning. Det finns tre specifika anledningar till varför det är viktigt. Den första 
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delen är att påvisa hur investering i utbildning bidrar till organisationens syfte och mål. 
Den andra delen är för att bestämma om huruvida företaget ska fortsätta med 
utbildningen eller inte och den sista för att få information om hur utbildningen kan 
förbättras (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006, s. 17). Enligt dem handlar uppföljning 
om att bryta ner det generella till det specifika. De har arbetat fram en metod som 
består av fyra steg, där varje steg är lika viktigt. Metodens fyra steg är: reaktion, 
lärande, beteende och resultat. Varje steg har stor påverkan på nästkommande steg 
och för varje steg som genomförs blir det allt svårare och mer tidskrävande för 
organisationen att genomföra (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006, s. 21).   

Det första steget, reaktion, handlar om vad personalen i efterhand ansåg om 
utbildningen de genomfört. För att följa upp vad personalen ansåg kan en enkät 
arbetas fram. Den ska behandla vad organisationen hade för förväntningar, mål och 
utbildningsform. Därefter ska enkäten lämnas till de anställda i syfte att få reda på 
fördelar och nackdelar med utbildningen. Detta steg är mest lämpligt att utföra vid 
internutbildningar. Det resultat som framkommit i denna del används för att 
undersöka vad personalen efterfrågar. Således är det viktigt att få feedback på den 
genomförda utbildningen, vilket leder till att företagen maximerar sin utbildning och 
använder det som personalen efterfrågar (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006, s. 21, 27-
41).  

Det andra steget är lärande. För att en utbildning ska generera i ett lärande kan 
följande frågor ställas: ”Vilken kunskap har blivit lärd? Vilka förmågor har utvecklats 
eller förbättrats? Vilka attityder har förändrats? ” (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006, 
s. 42-44). Ett beteende kan inte förändras om inte någon eller några av dessa frågor 
uppnåtts. Detta steg tillämpar ett liknande tillvägagångssätt som det första steget. Ett 
förslag är att använda ett före-efter arbete för att kunna analysera om utbildningen är 
relaterad till ämnet (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006, s. 42-44) 

Det tredje steget är beteende och undersöker om utbildningen har genererat i en 
beteendeförändring hos dem som har genomgått den. En anställd kan enligt D. L 
Kirkpatrick och J. D Kirkpatrick (2006) endast förändra ett beteende när möjlighet 
ges som till exempel vid en utbildning. Det är även svårt att förutspå när förändringen 
kommer att ske. Ibland sker beteendeförändringen omedelbart och ibland tar det tid, 
det händer till och med att ingen förändring sker. Ett tänkbart scenario är att anställda 
efter att ha genomgått utbildningen resonerar kring att beteendeförändringen är 
positiv och något de kommer att använda i sitt dagliga agerande. Det kan också bli 
tvärtom, anställda resonerar kring att beteendeförändringen är negativ och väljer 
istället att återgå till sitt gamla beteendemönster (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006, s. 
52).  

Det finns flera sätt som kan tillämpas vid uppföljning av beteendeförändring. Ett 
alternativ är att använda sig av ett systematiskt förhållningssätt som består av att följa 
upp arbetet både före och efter. Att följa upp utbildningen ger en kartläggning över 
rådande kunskap bland personalen. Om det inte är möjligt att genomföra det före är 



10 
 

det extra viktigt att det görs efter, genom att ställa frågan: ”Vilka förändringar av ditt 
beteende har skett efter att du genomförde utbildningen?” (Kirkpatrick, 2006, s. 7; 
Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006, s. 53-55).  

Ett annat sätt att följa upp är, att genomföra uppföljningen i efterhand och då med 
följande deltagare: personen som genomför utbildningen, hans eller hennes chefer 
samt kollegor och slutligen andra personer som är relaterade till utbildningen. 
Ytterligare ett tillvägagångssätt är att uppföljningen av arbetet ska genomföras tre 
månader, eller mer, efter att utbildningen har genomförts. Detta för att de som har gått 
utbildningen ska ha haft möjlighet att använda sina nyvunna kunskaper i praktiken. 
Det är också viktigt att uppföljningen repeteras vid upprepade tillfällen för att 
säkerställa beteendeförändringen (Kirkpatrick, 2006, s. 7-8; Kirkpatrick & 
Kirkpatrick, 2006, s. 52-53).  

Det fjärde och sista steget är resultat, vilket handlar om att ta reda på om utbildningen 
har fått det resultat som efterfrågats. Anledningen till att företag utbildar sin personal 
är för att uppnå ett visst resultat till exempel reducera personalomsättningen, 
minskade kostnader, ökad effektivitet och kvalité samt förbättrad arbetsmoral. Det är 
enklare att mäta ett resultat om målet med utbildningen är att minska 
personalomsättning eller öka försäljningen. Detta på grund av att det i siffror går att 
mäta huruvida det varit hög eller låg personalomsättning eller om 
försäljningssiffrorna har förändrats, alltså mätbara nyckeltal. Om målet med en 
utbildning däremot är att bli en bättre ledare, få ökad motivation eller bli bättre på att 
fatta beslut, är det svårare att följa upp om målet med utbildningen har uppnåtts. Det 
beror på att det är flera faktorer i omgivningen som spelar roll (Kirkpatrick & 
Kirkpatrick, 2006, s. 69-70). 

Det är vanligt att företag är medvetna om att uppföljning är viktigt fast de vet inte var 
de ska börja. D. L Kirkpatrick och J. D Kirkpatrick (2006) menar att ett företag ska 
börja från det första steget för att sedan ta ett steg i taget när tillfälle ges. Om ett 
företag börjar undersöka exempelvis det tredje steget utan att ha genomgått de 
tidigare stegen är risken att resultatet ger missvisande information. Det är på så vis lätt 
att förhastade slutsatser dras (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006, s. 71).  

Teorin är från 1950-talet men de menar att den är lika användbar vid uppföljning av e-
learning. Detta på grund av att den mäter resultatet av utbildningen och inte den 
ständigt utvecklade tekniken (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006, s. 95).  

För att kunna lyckas med uppföljning efter en utbildning krävs det engagemang från 
chefer. Ett sätt att få sin personal delaktig är att låta dem vara med i framtagandet av 
utbildningen. Detta kan göras antingen genom intervjuer eller enkäter. Därefter måste 
cheferna skapa ett trivsamt klimat för sina anställda där de kan diskutera den tänkta 
utbildningen. Cheferna behöver inspirera och motivera dem anställda att delta och tala 
om för dem på vilket sätt utbildningen kommer att påverka och förbättra deras 
arbetsinsats. Efter att utbildningen är genomförd bör cheferna spela en stor roll i hur 
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utbildningen ska följas upp men framför allt i det tredje och fjärde steget. De första 
två stegen går att följa upp utan chefernas insatser, men de andra två stegen kräver 
deras engagemang (Kirkpatrick, 2006, s. 5-6). 

2.4 Lärande 
Lärande är ett subjektivt begrepp som uppfattas och genomförs olika för olika 
människor. Den lärande individens bakgrund och handlande kommer att påverka hur 
individen tar till sig, omvandlar och reproducerar ny kunskap. Omgivningen kan både 
begränsa och möjliggöra individens förmåga att förändra sig själv, sitt beteende och 
sin omvärld. Hur individen använder sig av sin nya kunskap eller förändrar sin 
omgivning, kallas för lärandets strukturella dimension. Det kan avse resultatet av 
lärandet i form av ny kunskap, nya rutiner eller förändrat arbetssätt. Ett annat sätt är 
att förändra kunskaper eller kulturella och sociala förhållanden i organisationen. 
Dessa förhållanden antas vara oberoende av den lärande individen, men är ändå 
produkter av det som individen är med och producerar (Ellström & Hultman, 2004, s. 
19-21). 

Viljan att lära och möjligheten att ta sig till kunskap benämns som 
kognitionspsykologi. Människor tar till sig information i form av bilder, text, ljud och 
känslor. Informationen lagras sedan som kunskap i hjärnan och psyket. Teorier inom 
ämnet säger att dessa kunskapsprocesser sker parallellt hela tiden och att olika 
influenser, i form av exempelvis färg, form och ljud, påverkar kunskapsprocessen. 
Våra sinnesorgan är en stor del av vårt informationsintag. Vår kunskap har till stor del 
bildats genom informationen vi tar in genom intryck till våra sinnen, så som syn- och 
hörselintryck. För att kunskapen ska bli bestående krävs dock kognitiva funktioner, 
som uppmärksamhet och minne (Hwang, 2007, s. 134-135, 137). 

Ett reproduktivt lärande innebär ett lärande där individen utvecklar redan uppnådd 
kunskap men också det lärande då individen lär sig bemästra en ny kunskap, en så 
kallad kompetensutveckling. Denna typ av lärande syftar snarare till att förbättra 
kunskap än att revolutionerat förändra kunskapen. Det kan gälla både informativ 
kunskap, rutiner eller beteende i olika situationer (Ellström & Hultman, 2004, s. 22-
23; Hwang, 2007, s. 496). 

Anställda stöter emellanåt på problem och avbrott i sina arbetsrutiner. Detta ger 
upphov till att lösa problem och på så sätt ökar de sitt lärande. Det har framkommit att 
anställda bör delta i problemlösandet som berör deras direkta arbetsrutiner för att på 
så vis skapa ett kontinuerligt lärande. Genom att integrera lärande som en del i arbetet 
skapar det en effektivisering i utförandet, för individen är det dessutom en 
utvecklande motor som driver och motiverar individen i sitt arbete (Ellström & 
Hultman, 2004, s. 27, 39). 

2.5 Motivation 
Motivation är individuellt och beror på olika faktorer för olika personer. Detta innebär 
att hur vi uppfattar och påverkas skiljer sig från person till person (Rentroia-Bonito et 
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al., 2006, s. 24-25). Motivation skapas och påverkas, antingen genom inre eller yttre 
faktorer. De inre faktorerna som påverkar hur en person förhåller sig till utbildning på 
arbetsplatsen, oavsett vilken form den utförs i, är: självbestämmelse, engagemang 
inför arbetsuppgiften, kompetens, nyfikenhet och intresse inför ny kunskap inom 
området för utbildningen. Yttre faktorer som påverkar huruvida de anställda upplever 
motivation till att genomgå en arbetsrelaterad utbildning är: status, berömmelse, 
konkurrens, befallning från chef och undvikande av bestraffning. Tidigare studier har 
bevisat att belöning i någon form visat sig vara en motiverande faktor för att få de 
anställda att genomföra en utbildning. Däremot är denna motivation endast kortsiktig 
och anställda presterar bra under utbildningen för att få sin belöning, men tar inte till 
sig kunskapen som gör den användbar på längre sikt (Kinman & Kinman, 2001, s. 
134-135, 139). 

3. Teori 
Under teorikapitlet kommer vi att presentera relevanta teorier som kommer att 
användas i undersökningen. 

3.1 Förändrat beteende 
Hochschild är författaren till boken ”The Managed Heart” där hon beskriver hur vi 
människor manipulerar våra känslor i yrkets tjänst. Hon menar att vi människor styr 
våra egna känslor och manipulerar oss att känna olika känslor i olika situationer. Hon 
beskriver hur vi människor lär oss hantera vårt känslospel enligt de känsloregler som 
förekommer, för att anpassa oss till de normer och förväntningar som finns i vår 
omgivning (Hochschild, 2003, s. 7).  

Hochschild (2003) ser likheter med teatervärlden som hon applicerar på vårt 
vardagliga liv. Hon anser att vi använder vårt agerande, både i arbetslivet och i 
privatlivet, för att visualisera de känslor vi önskar att visa. Genom hela boken jämför 
hon sitt resonemang med flygvärdinnor och det emotionella arbete de utför. Hon 
väljer att påvisa situationer då personer i arbetslivet behöver agera enligt regler och 
känslor samt manipulera egna känslor och ibland låtsas (Hochschild, 2003, s. 12-17). 
Det finns enligt henne två sätt att styra sina känslor: surface acting och deep acting. 

Begreppet surface acting förklarar Hochschild (2003) med att individer är medvetna 
om vad de känner, men genom att göra ett aktivt val i att dölja detta lyckas denne 
istället förmedla den önskade känslan. Människor är kapabla till att låtsas känna något 
som egentligen inte är en äkta känsla, vi klär in vårt agerande i ett ”känslosätt” som är 
falskt, beteendemodifiering. Genom att använda ansiktsuttryck och kroppsspråk 
lyckas vi bygga upp en fasad i hur vi vill agera vid ett speciellt tillfälle. Agerandet kan 
bero på kraven som samhällets normer ställer eller för att det förväntas i rollen som 
individen har (Hochschild, 2003, s. 33, 37).  

Deep acting är hennes andra huvudbegrepp. Det beskriver det känslospel där 
individen kan motivera fram en känsla vilken till slut infinner sig utan att vara falsk. 
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Deep acting är vad som naturligt visas av att vi själva väljer att arbeta upp den 
känslan, vi lurar oss själva till att tro på det. Vi motiverar känslan till att vara den 
styrande och verkliga (Hochschild, 2003, s. 33-34).  

I olika situationer förväntas olika agerande och känslouttryck. Människor är vid vissa 
tillfällen skyldiga att uppvisa en viss känsla för att samhällets normer och vårt inlärda 
beteende säger det. Surface acting och deep acting transmuteras därför till att passa 
det offentliga. Hon förklarar det med att se människors känsloliv som en handelsvara. 
Den kan köpas av arbetsgivare och organisationer för att visa ett passande 
känslouttryck och en gemensam social stämning. Risken är istället att förlora sin egen 
kontroll över sitt känsloarbete. Att visa upp en fasad som passar situationen men inte 
är äkta, gör i längden att individen blir känslokall (Hochschild, 2003, s. 19-21). Han 
eller hon utför det som förväntas i situationen genom standardiserade procedurer, utan 
att ha egen kontroll över det. Denne har då fullföljt en komplett transmutation och 
förlorar ägandet av sitt egna känsloliv (Hochschild, 2003, s. 118-120). 

3.2 Uppföljning 
En teori som är användbar i vår undersökning är den som tidigare är presenterad 
under tidigare forskning, en teori i fyra steg för hur en utbildning ska följas upp. 
Teorin har omarbetats av Horton (2001) för att anpassas till utbildning genom e-
learning. Den har samma utgångspunkt som D. L Kirkpatrick och J. D Kirkpatrick 
(2006) däremot har han lagt till vissa punkter under respektive steg. Dessa steg 
kommer att presenteras nedan.  

Det första steget i teorin handlar som sagt om reaktion. Eftersom att e-learning är ett 
nytt sätt att lära är det viktigt att organisationen överbygger den naturliga skepticism 
och motstånd som förväntas uppstå hos personalen. Först och främst behöver 
organisationen vara säker på att alla deltagare har datorkunskapen för att kunna 
genomföra e-learning utbildningen (Horton, 2001, s. 19-20; Kirkpatrick & 
Kirkpatrick, 2006, s. 95). Det finns tidigare forskning som visar att personer som har 
datorvana hemifrån, sedan ung ålder, har en annan inställning till datoranvändande 
jämfört med personer som inte har vuxit upp med datorer som ett naturligt verktyg 
(Rentroia-Bonito et al, 2006, s. 33).  

Det första steget hjälper organisationen att få reda på det emotionella bemötandet av 
e-learning, alltså hur den uppfattas bland personalen. Eftersom utbildning sker via 
datorn är det viktigt att även uppföljningen sker på detta sätt. Ett sätt att följa upp det 
elektroniskt är att skapa ett diskussionsforum för deltagarna. Genom detta forum kan 
deltagarna utbyta erfarenheter och åsikter kring e-learning, men även se vad andra 
deltagare har tyckt. De anställda kan följa upp olika diskussionstrådar som är 
intressanta. Ett annat sätt är att använda sig av en kontinuerlig feedback-funktion. De 
som har genomfört utbildningen får ta ställning till hur utbildningen upplevdes och 
det ges även möjlighet att uttrycka sig i form av kommentarer. Det är även bra att 
feedback kommer under utbildningens gång och inte bara i slutet av den (Horton, 
2001, s. 14-18; Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006, s. 95-102).  
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Andra steget i teorin är lärande, vilket också går att följa upp via e-learning.  Det är 
viktigt att uppföljning av lärande inte enbart sker efter avslutad utbildning, utan bör 
göras fortlöpande under utbildningens gång i form av kunskapstest. Uppföljningen 
kan utföras genom att låta deltagarna ta ställning till olika påståenden där deltagaren 
ska svara sant eller falskt, eller genom att välja ett eller flera svarsalternativ som 
överensstämmer. Det kan även genomföras genom att respondenten ska klicka på en 
bild för att känna igen ett objekt visuellt (Horton, 2001, s. 23-24).  

Det tredje steget i teorin är beteende. Eftersom beteendeförändring sker efter e-
learning utbildningen är den inte direkt sammankopplad till datorn. Det innebär att 
uppföljningen kan ske på samma sätt som traditionell klassrumsutbildning, vilken 
finns nämnd i delen om tidigare forskning (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006, s. 107).  

Det fjärde och sista steget i denna teori är resultat. Detta steg ska dokumentera hur 
utbildningen förändrat mätbara nyckeltal eller hur beteendet konkret förändrats. Det 
är betydligt svårare att följa upp detta steg vid e-learning utbildning än vid traditionell 
klassrumsutbildning, det kan nämligen ta flera år att komma fram till ett resultat 
(Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006, s. 110). 

För bäst utfall görs detta steg i uppföljningen genom att i förväg låta de deltagande i 
utbildningen vara med och sätta upp konkreta mål i vad de tror utbildningen kommer 
att resultera i. Bäst spridning och helhetsuppfattning får organisationen om de låter 
anställda, chefer, övriga kollegor samt kunder och klienter samarbeta i framtagandet 
av dess mål. Efter genomförd utbildning får varje individ uppskatta hur mycket de 
kan spara i ekonomiska eller tidsmässiga resurser, tack vare genomförd utbildning. På 
så sätt tydliggörs vad utbildningen genererat för resultat. Då det är en subjektiv 
uppskattning, kan tillförlitligheten variera. Det ger dock en känsla för hur mycket 
företaget antas spara eller uppnå (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006, s. 110-111).  

3.3 Lärande 
Argyris och Schön har tillsammans tagit fram en teori för hur lärande kan ske i en 
organisation. Den består av loopar som har olika inverkan på lärandet. Den första 
loopen är singleloop-lärande och är den typen av lärande där aktuella och konkreta 
problem löses genom ett svar. Exempel på detta lärande är regler, vilket kan vara en 
uppdaterad rutin eller en ”kunskapspusselbit” för att kunna fortsätta sitt arbete 
(Granberg & Ohlsson, 2009, s. 41) 

För att få en mer bestående kunskap krävs en metod som ger konkreta förslag på 
praktiskt utförande, ”theory-in-use”, en insikt om hur det praktiskt ska användas. 
Denna typ av lärande benämns som doubleloop-lärande. Lärandet behöver upprepas 
för att den ska vara praktiskt användbar för individen (Granberg & Ohlsson, 2009, s. 
41). 

Swieringa och Wierdsma har vidareutvecklat loop-lärandet till ett tripleloop-lärande. 
Här fokuseras det på organisationens lärande, ett kollektivt lärande. Lärandet syftar 
till att förändra ett beteende och då främst organisatoriskt beteende. De begrepp som 
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kommit att bli centrala i utvecklandet av looplärandet är: reglerna inom 
organisationen, insikter inom organisationens bestämmelse samt principer. 
Principerna är de grundläggande föreställningar och antaganden individer inom 
organisationen har (Granberg & Ohlsson, 2009, s. 66-67). Tripleloop-lärandet berör 
grundläggande existentiella frågor inom organisationen. Att förändra exempelvis en 
organisationskultur kräver medvetenhet om lärandets påverkan och hur komplext det 
är samt vilka fallgropar som finns. De som involveras av det kollektiva lärandet 
behöver bortse från tidigare sammanhang för att vara mottagliga för nya principer och 
föreställningar. Deltagarna måste även acceptera de strategier som det nya lärandet 
skapar (Granberg & Ohlsson, 2009, s. 67-68; Jensen, 2005, s. 56) 

3.4 Motivation 
Herzberg har arbetat fram en teori presenterad av Rees & Porter (2008) om 
motivation, där han undersökte vilka faktorer som skapar tillfredställelse och 
otillfredsställelse i arbetslivet. Han kategoriserade faktorerna efter intern och extern 
påverkan. Exempel på externa faktorer är regler och administration inom ett företag, 
tillsyn från chefer, relationer, status samt lön. Interna faktorer är prestation, ansvar, 
möjligheter till avancemang, intressant arbete och möjlighet för utveckling. Teorin 
betonar att externa faktorer sannolikt framkallar negativa känslor hos individer medan 
inre faktorer troligen skapar positiva känslor (Rees & Porter, 2008, s. 138-139). De 
interna faktorerna valde han att benämna som motivationsfaktorer, detta på grund av 
att det innehöll hög nivå av självständighet och produktivitet. Externa faktorer valde 
han att kalla för ”hygiene factors”, ett exempel kan vara att rättvis betalning och bra 
arbetsvillkor inte långsiktigt kommer att verka för tillfredsställelse men de kommer att 
förebygga otillfredsställelse (Sachau, 2007, s. 379-380). 

För att en anställd ska uppnå tillfredsställelse krävs en balans mellan 
motivationsfaktorer och ”hygiene factors”. Pengar är enligt teorin huvudsakligen 
en ”hygiene factor”, en otillräcklig lön kan generera negativa känslor vilka kan bli så 
starka att personen väljer att säga upp sig. En god lön kan däremot generellt inte leda 
till en stark positiv känsla för arbetet. Pengar behöver med andra ord inte 
nödvändigtvis leda till en mer motiverad anställd. Att prestera på sitt arbete ger inte 
heller känslan av full tillfredsställelse då det återigen handlar om en balans mellan 
motivationsfaktorer och ”hygiene factors” (Rees & Porter, 2008, s. 139).  

3.5 Teoriernas relevans  
Valda teorier anser vi som användbara komponenter vid en e-learning utbildning, 
vilken syftar till att förändra ett beteende hos personalen. Detta görs på grund av att 
samtliga teorier hänger samman med vad som krävs för den specifika utbildning vi 
undersöker. En utbildning är tänkt att skapa ett lärande och för att lyckas med det 
krävs motivation. För att kunskapen som utbildningen genererat ska bli rådande krävs 
förändrat beteende, vilken i sin behöver följas upp för att säkerställa kunskapen från 
lärandet. Ett förändrat beteende sker först efter att en uppföljning har genomförts. 
Genom hela lärandeprocessen krävs motivation för att uppnå önskat resultat med e-
learning utbildningen.  
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4. Metod 
Kapitlet redovisar vårt tillvägagångssätt i framtagandet av material samt presenterar 
vårt urval, analysmetod och metoddiskussion.  

4.1 Hermeneutiken 
Vi har använt oss av en hermeneutisk utgångspunkt, vilket innebär att tolka redan 
existerande texter (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 193). En grundtanke i 
hermeneutiken är att: ”Meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i 
samband med helheten” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 193). Detta innebär att 
hermeneutiken ses som en cirkel, den hermeneutiska cirkeln. Det betyder att delen 
endast kan förstås ur helheten och helheten endast kan förstås ur delarna. I vår 
undersökning har vi till en början sett delarna, våra nyckelbegrepp, ur helheten, Stena 
Lines e-learning utbildning. Varje nyckelbegrepp har givit oss förståelse för hur delen 
påverkar helheten. Därmed får delen en ny tolkning och ökad förståelse, för att sedan 
återgå till att studeras som enskild del igen. För varje enskild del som studerades 
fanns gemensamma nämnare till varandra som skapade en helhet, vilket medförde en 
fördjupad förståelse av både delarna och helheten (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 
194). Det ledde fram till vår analysmodell som presenteras senare i uppsatsen.  

En gren i hermeneutiken, den så kallade aletiska hermeneutiken, tolkar istället denna 
cirkel som en uppfattning av förförståelse och förståelse (Alvesson & Sköldberg, 
2008, s. 198-200). Alla människor har en uppfattning även om man inte studerat ett 
område tidigare, ingen börjar på en tom sida. Tidigare upplevelser och information 
som personen hört eller läst påverkar upplevelsen av det området som ska observeras.  

En kombination av att se del och helhet samt förförståelse och förståelse kombinerar 
de båda perspektiven, vilka kompletterar varandra. Detta benämns som den 
hermeneutiska spiralen. För att utöka sin förförståelse till förståelse kräver att en 
helhet måste förstås ur delar, likaväl som delarna måste sättas i kontext till helheten 
(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 201; Esaiasson, 2012, s. 223). I början av spiralen, 
vilken kan liknas med vår undersökning, fanns en förförståelse hos oss. Varje ny 
erfarenhet har medfört kunskap. Våra kunskaper ökade i och med undersökningens 
gång, varje del i kunskapsutvecklingen bidrog till en förnyad förståelse. Det 
symboliserar ett nytt varv i spiralen som i sin tur skapar en förnyad förförståelse.  

4.2 Författarnas förförståelse 
Innan vi påbörjade denna undersökning hade vi en förförståelse inför det som vi ska 
studera. E-learning är enligt vår uppfattning ett modernt utbildningssätt och 
framtidens utbildning. Vi tror att globaliseringen ger goda förutsättningar för e-
learning som utbildningsmetod att spridas och utvecklas. Detta tack vare ett gränslöst 
arbete där företag har huvudkontor i ett land men anställda i ett annat. E-learning är 
ett sätt att utbilda personal, enligt vår förförståelse är det inte passande för alla typer 
av utbildningar. Den behöver kompletteras med andra utbildningsformer som 
exempelvis traditionell klassrumsutbildning. Vi är tveksamma om utbildningsformen 
är passande för Stafetten. Mottagandet av en e-learning utbildning tror vi kan 
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påverkas av ålder och tidigare erfarenheter. Personligen har ingen av oss genomgått 
en e-learning utbildning men tror att vi hade upplevt en viss osäkerhet på grund av att 
det inte finns någon att fråga om hjälp behövs.  

Vi som skriver denna uppsats är kvinnor i 25-års åldern. Båda har varit 
yrkesverksamma sedan gymnasiet och har en bakgrund inom service och 
administration. Vi båda har under en period varit bosatta utomlands där vi antingen 
studerat eller arbetat. En gemensam nämnare är att vi är uppvuxna i storstäder, 
Göteborg respektive Stockholm men är numera bosatta i Göteborg. Som personer är 
vi ambitiösa, sociala och utåtriktade.  

4.3 Fallstudie och metodkombination 
Vår undersökning är en fallstudie, det innebär att fokus ligger på att få fram ingående 
skildringar av händelser, förhållanden och erfarenheter som kan förekomma i detta 
specifika fall. Vår undersökning syftar till att se helheten, vilket ger oss en möjlighet 
att se hur de olika delarna påverkar varandra (Denscombe, 2009, s. 59-60). För att 
analysera delarna har vi använt oss av abduktion, vilket är en förklaringsmodell där 
induktion och deduktion kombineras. Abduktion används vid studier av specifika fall 
där empirisk data och teori analyseras växelvis (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 54-
55, 57). Då vi vill undersöka en fråga på djupet och ge en förklaring som behandlar 
det fall vi studerar, anser vi att denna metod är lämplig för fallstudien (Bryman, 2011, 
s. 73; Denscombe, 2009, s. 62). Att genomföra en fallstudie tillåter forskaren att 
använda olika källor, data och forskningsmetoder (Denscombe, 2009, s. 61). 

I vårt fall genomför vi en studie på rederiet Stena Line, där vi studerar två av deras 
färjor, Danica och Jutlandica vilka är delen ur helheten. Vi är medvetna om att valet 
av fallstudie medför att generaliserbarhet är svåruppnått. Däremot studerar vi ett fall, 
vilket är en del ur en helhet och utifrån det kan vi skapa en förståelse för delens 
omgivning (Bryman, 2011, s. 76-77; Denscombe, 2009, s. 68).  

Vi har valt att använda oss av flermetodsforskning som innebär att vi har använt oss 
av både kvalitativa och kvantitativa metoder (Bryman, 2011, s. 554). 
Flermetodsforskning kallas även metodkombination och anses av flera forskare vara 
ett väl fungerande sätt att kombinera styrkorna hos de både metoderna (Denscombe, 
2009, s. 149-150). En fallstudie uppmuntrar forskaren att använda olika 
undersökningsmetoder till exempel använda dokument, informella möten och 
frågeformulär (Denscombe, 2009, s. 61). Att använda fler än en metod skapar en mer 
fullständig bild av det som studeras. De olika metodernas data kan komplettera 
varandra, ge olika perspektiv och skapa en mer utförlig bild än om bara en metod 
används (Denscombe, 2009, s. 152-153). 

För att skapa oss en förståelse till vad vi ska undersöka har vi genomfört utbildningen 
Stafetten samt läst dokument med sammanställda frågor och svar om utbildningen. Vi 
har även fått en powerpoint-presentation som skapats till cheferna för att de i sin tur 
ska kunna presentera Stafetten för sin personal. Dessutom har vi genomfört 
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informantintervjuer med vår kontaktperson för att få en faktagrund om Stena Line och 
Stafetten (Esaiasson, 2012, s. 228).  

Den huvudsakliga metod vi har använt är kvalitativ och den kvantitativa metoden har 
utgjort grunden för den kvalitativa. Anledningen till detta är att vi vill undersöka de 
anställdas särskilda uppfattningar och åsikter. Således vill vi skapa ett möte med 
anställda för att få fram värdefull information. Kvalitativ metod möjliggör att 
personalen får utveckla sina egna åsikter och tankar kring det ämne som undersöks 
(Widerberg, 2002, s. 16).  

Den kvantitativa metod som använts är en förstudie i form av en enkät (bilaga 1), som 
har använts för att skapa oss en uppfattning om arbetsplatsen. Informationen från 
enkäterna har legat till grund för vår intervjuguide (bilaga 2) (Denscombe, 2009, s. 
157-159). Enkäten syftar inte till att kontrollera resultaten från intervjuerna. Enkätens 
svar har givit oss en uppfattning om hur personalen uppfattar arbetssituationen och e-
learning utbildningen vi undersöker. Med hjälp av detta har vi utformat frågor som är 
relevanta att utveckla vid en intervju. Den säkerställde även att frågorna var 
formulerade på ett begripligt och tydligt språk (Denscombe, 2009, s. 151-152). 
Enkätens resultat anser vi bidragit till en ökad förståelse och har på så sätt hjälp oss 
att ta vara på intresseväckande information kring delar vi vill fördjupa under 
intervjuerna.  

4.4 Enkät 
Efter att ha arbetat fram en enkät (bilaga 1) som involverade de teman vi önskade och 
behövde för vår frågeställning, såg vi över enkätens grafiska utformning. Den skulle 
upplevas luftig men samtidigt innehållsrik och få plats på två sidor, för att minimera 
eventuellt bortfall (Bryman, 2011, s. 232-233). Genomgående är enkäten formulerad 
på ett språk som ska uppfattas tydligt och enkelt av respondenterna (Denscombe, 
2009, s. 218). Enkätens frågor är uppdelade i tre delar, personuppgifter och bakgrund, 
utbildning i arbetslivet och avslutas med frågor kring Stafetten. Personfrågorna består 
av sju frågor där respondenten får kryssa för det alternativ som bäst överensstämmer 
med dem själva vad gäller kön, ålder och avdelning (Ejlertsson, 2005, s. 86-89). De 
två resterande delarna får respondenten ta ställning till olika påståenden genom att 
välja det svarsalternativ som överensstämmer med deras åsikt. Detta sker på en 
femgradig skala, exempelvis ”Mitt beteende förändras efter en utbildning”, 
respondenten får välja svarsalternativ stämmer helt som är en etta till stämmer inte 
alls vilket är en femma (Bryman, 2011, s. 235; Ejlertsson, 2005, s. 51-53). 
Anledningen till att vi valde att använda detta tillvägagångssätt var för att vi vill få 
reda på respondenternas åsikter (Ejlertsson, 2005, s. 89). Det är endast en fråga i 
enkäten som är av öppen karaktär, det är frågan om anställningstid. Vi har valt att inte 
använda oss av fler öppna frågor då respondenterna tenderar att uppfatta det som 
ansträngande att besvara frågor utan svarsalternativ (Bryman, 2011, s. 233).  

Vi utformade även ett följebrev (bilaga 1) där vi presenterade oss själva, vårt ämne 
och enkätens uppbyggnad. Även detta gjordes för att minimera eventuellt bortfall 
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(Bryman, 2011, s. 231; Ejlertsson, 2005, s. 39). Därefter gjordes en pilotstudie, 
genom att enkäten mailades till sju personer för att testa hur de uppfattade enkätens 
frågor, utformning samt följebrev. Vi fick konstruktiv kritik från samtliga och valde 
att genomföra vissa ändringar (Ejlertsson, 2005, s. 36). 

Inför distributionen av enkäten tog vi hjälp av vår kontaktperson. Hon utgjorde länken 
mellan oss och de anställda. Enkäten mailades till henne som i sin tur mailade vidare 
enkäten till cheferna ombord på Jutlandica. Därefter delade cheferna ut enkäten till 
anställda ombord. Totalt delades 44 enkäter ut och vi fick in samtliga besvarade. Av 
de utdelade enkäterna hade vi tre interna bortfall då svar saknades på tre olika frågor.  

Vårt sätt att skapa ett urval för vilka som ska få tillgång till vår enkät, har utförts 
genom ett så kallat stratifierat urval. Ett stratifierat urval definieras genom att alla 
medlemmar i den totala populationen har samma möjlighet att väljas ut till att delta i 
undersökningen, i förhållande till den totala populationen (Denscombe, 2009, s. 33-
34). Den totala populationen i vår uppsats är de anställda på Stena Line, som 
genomfört Stafetten, arbetar på någon av avdelningarna maskin, däck eller catering, 
ombord på båten Jutlandica.  

Vid sammanställning av resultatet använde vi datorprogrammet Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS). Svaren från enkäterna programmerades in i SPSS. 
Därefter behandlades datan i korstabeller i syfte att få fram intressanta information 
som kunde ligga till grund till vår intervjuguide. Efter analyserandet i SPSS insåg vi 
att sammanställningen bidrog till intresseväckande information. Vi har därför valt att 
presentera delar av resultatet från enkäten. Däremot har den huvudsakliga avsikten 
med enkäten varit att lägga en grund för intervjuguiden.  

4.5 Personintervjuer 
Till våra personintervjuer har vi använt oss av en semistrukturerad metod. 
Intervjuguiden (bilaga 2) vi använt innehöll våra nyckelbegrepp, vilka är omgjorda till 
teman i intervjuguiden. Detta har gjorts för att passa vårt urval och följer inte samma 
ordning som de presenteras i uppsatsen. Vi har medvetet gjort på detta sätt eftersom vi 
hade inställningen att vi behövde vara flexibla och föra intervjuerna mer som 
avslappnade samtal. Teman och frågor togs upp i den ordning som samtalet tillät, 
vilket ibland medförde att både frågor och teman kastades om. Den intervjuade hade 
tack vare detta chansen att utveckla sina svar på det sätt som denne kände sig bekväm 
med, vilket bidrog till att samtalet automatiskt berörde olika ämnen (Bryman, 2011, s. 
413; Denscombe, 2009, s. 234-235; Widerberg, 2002, s. 16). Intervjuguiden 
kontrollerade att ingen viktig fråga missades (Widerberg, 2002, s. 96-99). Frågorna i 
intervjuguiden har formulerats så att de inte är ledande, det vill säga att den 
intervjuades svar inte ska kunna påverkas av hur frågorna är formulerade. Vi har även 
kontrollerat frågeformuleringarna via pilotstudien på enkäten, för att undvika 
eventuella missförstånd (Denscombe, 2009, s. 219). 
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Tillvägagångssättet av datainsamling har följt en urvalsteknik som enligt Bryman 
(2011) benämns som målstyrt urval. Det är en teknik av strategisk karaktär och syftar 
till att skapa en överensstämmelse mellan forskningens frågeställning och urvalet, 
alltså att välja intervjua personer som är relevanta för problemformulering och syfte 
(Bryman, 2011, s. 434). Vi var ombord på Danica under en dagstur till Fredrikshamn 
för att komma i kontakt med personal att intervjua. Vår kontaktperson informerade 
oss om att samtliga hade genomgått utbildningen och valde därför att utföra våra 
intervjuer hos dem.  

Genom en rundvandring blev vi presenterade för personalen och valde då att boka in 
intervjutider under dagen för de som var intresserade av att ställa upp. Personerna vi 
talade med rekommenderade i sin tur att vi skulle ta kontakt med deras kollegor och 
fick successivt tala med allt fler. En fördel med detta tillvägagångssätt är att vi 
skapade en mer personlig relation till urvalet då de blivit rekommenderade att delta i 
undersökningen. Inom metodforskning benämns vårt urval för snöbollsurval (Bryman, 
2011, s. 196-197, 393-394, 434; Denscombe, 2009, s. 38).  

Vi var medvetna om att vi behövde en spridning på urvalet då vi önskade få så många 
perspektiv som möjligt för att skapa oss en generell bild av vår population. Medvetet 
valde vi att söka upp anställda på de tre avdelningarna. När forskare bestämmer sig 
för att metodiskt välja ut vilka som ska intervjuas, genomförs ett strategiskt urval eller 
vad som även kallas målstyrt urval (Bryman, 2011, s. 350-351). 

Vårt tillvägagångssätt innebär en blandning av både målstyrt urval och snöbollsurval. 
Alla avdelningar på Danica är representerade i de totalt nio intervjuerna som har 
genomförts med fem kvinnor och fyra män. 

Vid varje intervju informerade vi om att det är frivilligt att delta i undersökningen och 
att intervjun kan avbrytas när helst personen önskar. Vi frågade dessutom om vi hade 
intervjupersonens tillåtelse att spela in intervjun, eller om denne föredrog att vi förde 
fältanteckningar. Det gjordes för att vi ville informera deltagarna om deras rättigheter 
men också för att skapa en grund till tillit och god relation (Denscombe, 2009, s. 255; 
Widerberg, 2002, s. 94). Vi har påtalat för intervjupersonerna att vår empiri inte 
kommer att användas på annat sätt än för uppsatsens syfte. Därmed anser vi oss följt 
de etiska riktlinjer som efterfrågas vid en undersökning. 

Första delen under intervjun behandlade bakgrund till intervjupersonerna såsom ålder 
och tidigare arbetserfarenhet. Det andra temat handlade om utbildning och lärande i 
allmänhet för att därefter diskutera e-learning som i sin tur ledde till det fjärde temat, 
Stafetten. Efter att ha diskuterat Stafetten pratade vi om temat uppföljning, för att 
sedan tala om förändrat beteende och motivation.  

Sex av de nio intervjuerna tillät inspelning, vilket gjordes via mobiltelefon med 
nedladdad applikation för att uppnå bästa kvalitet. För säkerhets skull valde vi 
dessutom att föra fältanteckningar under intervjun, i fall att inspelningen skulle 
förstöras (Denscombe, 2009, s. 259). Personer som accepterar att låta forskarna spela 
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in intervjun är vanligtvis mer öppna och tillmötesgående förde frågor som ställs. 
Många är ovana och ofta spända inför att bli inspelade (Bryman, 2011, s. 429). Vår 
tanke med att använda en mobiltelefon som inspelningsverktyg var att minska 
eventuell obehagskänsla hos den intervjuade då en mobiltelefon är diskret och 
dessutom vanligt förekommande. 

De inspelade intervjuerna transkriberades, vilket innebär att skriva ut intervjuerna från 
tal till skrift. Det är i detta skede som forskaren har möjlighet att analysera hur de 
intervjuade har svarat, inte bara vad de har svarat (Bryman, 2011, s. 428; Denscombe, 
2009, s. 260). Vid transkriberingen har vi återgett intervjun så att läsaren kan förstå 
ordföljden. Det innebär att vi har snyggat till rådata för att göra texten begriplig för 
någon som inte var närvarande under intervjun. Under en intervju är det vanligt att 
människor inte talar i fullständiga och avslutade meningar (Denscombe, 2009, s. 262). 
De intervjuer där inspelning inte tilläts sammanställdes fältanteckningar på liknande 
sätt som vid transkriberingen (Widerberg, 2002, s. 114-115).  

Efter att både transkriberat intervjuerna och sammanställt fältanteckningarna skrevs 
de ut i pappersformat för att skapa oss en god överblick över vår insamlade data. Vår 
data klassificerades i teman vi talat kring under intervjuerna. Därefter färgkodade vi 
det empiriska materialet för att hitta gemensamma åsikter mellan intervjupersonerna 
men även åskådliggöra de avvikande åsikterna. Eftersom alla intervjuer är 
genomförda med intervjuguide och teman så har vi klassificerat transkribering på 
detta sätt och därför följer samtliga intervjuer samma mönster (Watt Boolsen, 2007, s. 
89, 91-92). 

Våra intervjupersoner har hållits konfidentiella med anledning av detta har vi valt att i 
resultatet använda fiktiva namn, för att stärka anonymiteten. Eftersom vi har 
intervjuat både män och kvinnor har vi valt att använda namn från båda könen. De 
fiktiva namnen vi använt är: Anders, Erik, Gunilla, Håkan, Lena, Nina, Per, Sandra 
och Sara. Namnen har inte någon koppling till Stena Line, utan är slumpmässigt valda. 
Eftersom intervjuerna hållits konfidentiella går vår data inte att säkerställa 
(Denscombe, 2009, s. 265). Som ett sätt att öka trovärdigheten har vi däremot använt 
oss av citat, vilka har korrigerats något i syfte att undvika talspråk och för att göra 
texten lättläst (Språkrådet, 2008, s. 60). 

De flesta intervjuerna har genomförts i avskild miljö. Anledningen till att vi valt att 
hålla dem avskilt är för att få respondenterna att känna trygghet och lugn. Vi är 
medvetna om vikten av avskildhet, men i den här undersökningen gick det inte att 
genomföra fullt ut, då vi var ombord på en båt. Vi besökte deras naturliga miljö, 
vilken innebär långa arbetstimmar och stressigt arbete. Det blev då svårt att tillgodose 
att intervjuerna hölls avskilt (Denscombe, 2009, s. 252). Intervjuerna tog mellan 10 
och 35 minuter. De flesta intervjuer har genomförts med oss båda närvarande, där en 
av oss ställt frågor medan den andre antecknat. Vi har sinsemellan varierat mellan att 
intervjua och föra fältanteckningar. En av intervjuerna genomfördes med endast en av 
oss närvarande, detta på grund av att vi båda skulle hålla varsin intervju samtidigt, 
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men den ena intervjupersonen anlände sent och vi höll därför den intervjun 
tillsammans.  

Vi har ett begränsat antal intervjuer och det är möjligt att vår uppfattning hade 
påverkats om vi hade genomfört fler. Däremot upplevde vi båda vid den sjunde eller 
åttonde intervjun att vi började ana en tendens till teoretisk mättnad, då vi upplevde en 
tendens till likartade svar från våra intervjupersoner (Bryman, 2011, s. 394; Esaiasson, 
2012, s. 275). 

4.6 Gruppintervjuer 
Även under gruppintervjuerna har vi valt ett semistrukturerat upplägg, samt använt 
den framarbetade intervjuguiden (bilaga 2). 

Vi har valt att göra gruppintervjuer på nyanställd personal som ska arbeta ombord på 
Stena Lines båtar för att skildra deras uppfattningar om Stafetten, dess utformning 
samt uppföljning. Gruppintervjuer ger ofta fördelen att forskaren når bredd i sin 
forskning eftersom flera personer bidrar till större variation av erfarenheter och åsikter 
(Denscombe, 2009, s. 236).  

Vi intervjuade två stycken grupper nyanställd personal på Stena Line. Personalen 
skulle vid detta utbildningstillfälle ha genomgått Stafetten men på grund av tekniska 
problem hade inte alla genomfört den. Dagen vi besökte dem, genomfördes en 
utbildning i service. Vi anslöt oss till utbildningen på första rasten då vi presenterade 
oss och vårt uppsatsämne. Dessutom talade vi om att intervjuerna kommer ske 
gruppvis och är frivilligt deltagande. Därefter deltog vi i utbildningen fram till lunch, 
som ett sätt smälta in i miljön med en förhoppning att få dem att känna sig bekväma 
(Denscombe, 2009, s. 243).  

Även under gruppintervjuerna använde vi oss av stratifierat urval, men i detta fall var 
den totala populationen nyanställda. Vi valde att intervjua var sitt bord med deltagare 
där alla hade samma möjlighet att delta i undersökningen. Vårt val av vilka två bord 
vi skulle intervjua skedde slumpmässigt, men vi såg dock till att få god spridning på 
populationen (Denscombe, 2009, s. 33-34). Ena gruppen bestod av sju stycken och 
den andra av åtta stycken, åldersfördelningen var 18-26 år. Den ena gruppen bestod 
av sju tjejer och en kille och den andra gruppen bestod av sex killar samt en tjej. 
Majoriteten av intervjupersonerna hade genomgått Stafetten. Vi frågade om de ville 
medverka på en gruppintervju, vilket alla samtyckte till. Innan intervjuerna startade 
presenterade vi oss återigen och syftet med uppsatsen samt att deltagandet är frivilliga 
(Denscombe, 2009, s. 255). Intervjuerna tog ungefär 30 minuter och var uppdelade 
efter våra sex teman i intervjuguiden. I den ena gruppen valde tre personer att lämna 
mot slutet av intervjun.  

4.7 Metoddiskussion 
Att använda två metoder innebär automatiskt inte ett bättre resultat. Vi har valt detta 
tillvägagångssätt för att utveckla vår förståelse kring det fall vi ska undersöka. 
Eftersom vi använder en hermeneutisk utgångspunkt anser vi att det är av betydelse 
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att skapa en grundlig förförståelse inför det vi ska tolka. Enkäten i vårt fall har 
bidragit till att öka vår förståelse.  

Enkätens distribution påverkades av att vi inte kunde komma i kontakt med 
respondenternas naturliga miljö då vi inte hade möjlighet att gå ombord. Vi övervägde 
för och nackdelar med vårt tillvägagångssätt men ansåg att enkäten var betydelsefull 
för framtagandet av intervjuguiden. Således valde vi att låta vår kontaktperson vara 
mellanhand mellan de anställda och oss. Detta medförde att vi hade minskad kontroll 
över utlämnandet. Vi önskade att enkäten skulle delas ut till båtarna Danica och 
Jutlandica vilket vi informerades om hade gjorts. Vid senare kontakt visade det sig att 
enkäten endast lämnats till Jutlandica. Trots detta tillvägagångssätt ansåg vi att 
materialet från enkäten var användbart. 

Personintervjuerna skedde i deras naturliga miljö under arbetstid, vilket kan medföra 
fördelen att de är tillgängliga men däremot kan det vara svårt att uppnå avskildhet. 
Under de flesta intervjuerna lyckades vi med avskildhet men ett fåtal intervjuer 
gjordes på deras arbetsstation. Vi är medvetna om att dessa intervjuer inte är 
genomförda på optimalt sätt och att det kan ha påverkat resultatet. Däremot gynnades 
vi av att intervjun var semistrukturerad och fördes mer som ett samtal.  

Innan vi besökte Danica hade vi fått information om att samtliga ombord på båten 
skulle ha genomfört utbildningen Stafetten. Under intervjuerna visade det sig däremot 
att flera av dem inte hade genomfört den, vilket påverkade vår intervju då vi inte 
kunde ställa alla frågor. Om vi hade gjort detta igen hade vi som inledande fråga vid 
första mötet kontrollerat att utbildningen var genomförd. Trots detta anser vi att vår 
empiriska data är användbar för undersökningen. Detta då flertalet av de intervjuade 
genomfört utbildningen samt att teman ej kopplade till den kunde besvaras av alla 
intervjuade. 

Vi är medvetna om att den nyanställda personalen kan ha svårt att relatera sin 
nyvunna kunskap i praktiken eftersom de ännu bara är i upplärningsfasen. Vi anser 
däremot att det är intressant att ta reda på vad de förväntar sig gällande uppföljning av 
Stafetten. Gruppintervjuer valdes med hänsyn till att deltagarna då skulle kunna 
komplettera varandras åsikter och erfarenheter. Gruppdiskussioner ger i detta fall 
därför mer belysande data. En annan aspekt vi har i åtanke är miljön där 
gruppintervjuerna genomfördes. Det fanns flera störande moment då vi inte kunde 
sitta avskilt utan satt i en matsal där även övriga nyanställda, ej deltagande i 
undersökningen satt. 

5. Resultat 
I detta kapitel presenterar vi resultatet från vårt empiriska material. Först presenteras 
personintervjuer och därefter gruppintervjuer.  
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5.1 Resultat personintervjuer och enkät 
Då vårt empiriska material huvudsakligen har samlats in genom personintervjuer 
väljer vi att fokusera det empiriska materialet kring detta. Resultatet från enkäten 
kommer med anledning av detta presenteras under denna rubrik. Nyckelbegreppet 
motivation kommer att presenteras som en integrerad del under varje rubrik eftersom 
det omfattar övriga nyckelbegrepp.   

5.1.1 Lärande 
Intervjupersonerna var eniga om vad utbildning är, vilket var vår inledande fråga. De 
anser framförallt att utbildning är att lära sig någonting nytt, att lära sig något de inte 
behärskar sedan innan. Sandra beskriver utbildning såhär:  

 – Spontant så är det att lära sig nya saker, att skapa en kännedom, fortbildning i 
 sådant man redan kan och utveckla befintliga kunskaper. 

Under intervjuerna framkom att utbildning är något de upplever positivt. Enkätens 
resultat visar att 91 % tycker utbildning är viktigt och lika hög andel är motiverade till 
att utbilda sig.  

Enligt intervjupersonerna kan utbildning också handla om att utveckla en befintlig 
kunskap och öka sin förståelse. Erik menar att kunskap är en färskvara och att en 
person aldrig kan bli fullärd, han gör en jämförelse med att köpa och renovera ett hus. 
Kontinuerligt renoverar du, bygger ut och ändrar inredning för att få huset fulländat. 
När personen säljer huset är det fulländat och skinande rent, då är det som vackrast. 
Vid detta tillfälle är huset ”fullärt” och du börjar om med ett nytt hus. Lena har en 
annan tanke om utbildning och lärande, hon anser att det måste finnas en avsikt från 
avsändaren att tillföra något nytt till mottagaren. Mottagaren ska påverkas 
intellektuellt och emotionellt för att ta till sig kunskapen på bästa sätt.  

Vidare pratar vi om hur utbildning ska ske på en arbetsplats och hur Stena Line 
arbetar med utbildning för sin personal. Våra intervjupersoner tycker att utbildning på 
en arbetsplats ska bestå av både teori och praktik. Däremot finns det olika 
uppfattningar om hur mycket av varje del som ska ingå, vissa tycker att teorin är den 
viktiga grundstenen medan andra tycker att praktiken viktigast. Per anser att 
utbildning är något som ska vara ständigt pågående, kontinuerligt ska nya saker läras. 
Flera av intervjupersonerna tycker att Stena Line med åren har blivit bättre på att 
utbilda sin personal, de erbjuder nu flera olika typer av utbildningar. Stena Line får 
Håkan att känna sig uppskattad och sedd när han får gå en utbildning. En arbetsgivare 
som ser till tidigare utbildningar och kunskaper hos en anställd är något Sara 
uppskattar men upplever att Stena Line inte beaktar. Hon hade önskat att företaget tog 
tillvara på varje persons talang för att kunna bidra med till företaget. Däremot 
uppskattar Erik hur Stena Line arbetar med nyanställda, varje nyanställd tilldelas en 
mentor och får klara direktiv om vad som ska utföras. Att utvecklas på en arbetsplats 
är något Sandra tycker är viktigt, att utvecklas som individ och få ökad kunskap inom 
det som ligger i ens arbetsuppgifter men även kunskaper om kringliggande ämnen. 
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Lena uppskattar de föreläsningar hon deltagit vid, vilka har skett i grupp och varit 
roliga sociala tillställningar. Hon ser utbildning som en förmån, däremot måste varje 
anställd ta ett eget ansvar om att lära sig om Stena Lines sortiment. Det optimala 
enligt Nina, vore om utbildning skedde på arbetstid, men då är det viktigt att den inte 
är för lång. Håkan sympatiserar med Ninas åsikt: 

 – Vi håller igång här hela tiden och är det inget stort ämne måste det hållas ihop tryckt. 

Flera intervjupersoner delar en åsikt om att hellre utbildning utanför arbetstid än 
ingen alls. De upplever att påverkansmöjlighet över vilka utbildningar de får gå inte 
finns, däremot kan önskemål framföras. Under intervjun med Per ställde vi frågan om 
huruvida han har möjlighet att påverka vilken utbildning han får. Han menar att 
önskemål kan ges men i slutändan är det inte han som fattar beslutet. På frågan om 
varför det är viktigt att kunna påverka svarar han: 

 – Får man inte vara delaktig vill man inte engagera sig, så det är klart att det är 
 viktigt. 

Intervjupersonerna tror att möjligheterna att påverka beror på vilken avdelning man 
arbetar på.  

5.1.2 E-learning 
Vidare under intervjun hade vi e-learning som ett tema där alla var överens om att det 
var utbildning via datorn. Hur de upplevde e-learning som utbildningsmetod fanns det 
spridda tankar om. Enligt Per är e-learning positivt då flera personer kan utbildas på 
samma sätt med samma kvalité. Däremot menar han att vissa saker måste läras i 
verkligheten och inte genom datorn. Anders delar Pers åsikt i frågan. Håkan anser att 
e-learning är ett bra sätt att få folk att ta till sig information, då han tror att deltagandet 
blir större än om man tvingats läsa ett dokument. E-learning är ett sätt att få 
information enligt Erik men han anser att det fungerar mer som ett 
diskussionsunderlag och efter utbildningen ska informationen diskuteras. Vid 
sammanställning av svaren från enkäten framkom att 32 % tycker e-learning som 
utbildningsform är mycket bra, 50 % anser att den är ganska bra, medan 18 % tycker 
varken eller. De äldre ålderskategorierna, 31-45, 46-60 och 61 år och uppåt är mer 
positiva till utbildningsformen än den yngre ålderskategorin, 20-30 år.  

Per är nöjd med hur Stena Line arbetar med utbildning, han framför att de nyligen 
vunnit ett pris för bästa kompetenssatning 2011. Han menar att: 

 – Det finns en vilja och motivation hos företaget att få folk att lära sig, det är ekonomiskt 
 fördelaktigt. Jag tycker att bolaget gör det bra. 

Flertalet av intervjupersonerna tycker att e-learning är smidigt så länge en dator finns 
att tillgå. Personal som inte använder dator i sitt dagliga arbete får svårigheter att 
kunna genomföra utbildningen i lugn och ro. Samtliga intervjupersoner tycker att det 
är svårt att avsätta tid för att göra en e-learning oavsett om de har tillgång till dator 
eller inte. Nina informerar oss om att har du inte tillgång till dator i ditt dagliga arbete 
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behöver du kontakta din chef som ska avsätta tid för att låna datorn. Dessutom 
plockas personen bort från den ordinarie personalstyrkan, utan att ersättas för att 
genomföra utbildningen. Nina uttrycker:  

 – Du ska hela tiden springa iväg från dina uppgifter som du håller på och faktiskt ska göra, 
 du har ingen naturlig tid att göra det, du ska göra det på din arbetstid för du får ingen övertid.  

Flera intervjupersoner förmedlar att det sprids en oro och ökad press hos den 
kvarvarande personalen samt en känsla av stress hos den som ska genomföra 
utbildningen. På grund av detta blir personen som genomför utbildningen avbruten 
vid flertal tillfällen för att hjälpa sina kollegor. 

Därefter diskuterade vi utbildningen Stafetten. Deltagare som genomfört utbildningen 
upplevde den som självklar. De anser sig inte ha lärt sig något specifikt utan mer fått 
en bekräftelse på något de redan visste. Några tyckte att det var bra med en 
tankeställare på vad service är och att det var skönt med en påminnelse på hur 
personal ska agera. Sandra menar att: 

 – Såsom det är i Stafetten så ska det fungera, om alla tänkte så skulle servicen vara fulländad. 

Resultat från enkäten åskådliggör att 66 % tycker att deras kunskap har ökat i och 
med Stafetten, 32 % tycker att deras kunskaper delvis har ökat medan övriga 2 % är 
av annan åsikt.  

Intervjupersonerna upplevde att det var positivt att blanda bilder, filmer och ljud, det 
behöll dem fokuserade och det upplevdes underhållande. Flera av dem tyckte om att 
det var frågor under utbildningens gång på grund av att de hölls alerta. Däremot ansåg 
vissa att frågorna var simpelt formulerade och svaren självklara, det gick inte att svara 
fel. En annan åsikt kom från Lena, som ansåg att frågorna mitt i utbildningen blev 
förvirrade och tyckte att detta sätt inte gynnade inlärningen. Hon tyckte att en nackdel 
var att det inte gick att gå tillbaka under utbildningens gång. Generellt sätt uppfattade 
de utbildningen Stafetten som ett komplement till något annat, antingen som underlag 
till diskussion i grupp, nerskrivna dokument eller föreläsningar. Intervjupersonerna 
betonar att Stafetten är lång och att det är svårt att avsätta tid till den samt brist på 
tillgång till datorer. Nina ger ett förslag på att den ska delas upp i etapper om två eller 
tre.  

När vi ställde frågan om varför Stena Lines personal ska genomgå utbildningen fick 
vi lite olika svar. Vissa har ingen uppfattning om varför, andra tror det beror på att 
Stena Line har ekonomiska svårigheter och ett steg i att värna om de passagerarna 
som är ombord samt attrahera fler passagerare. De för ett resonemang om att det är 
för att öka försäljningen ombord. Enligt Sandra genomförs utbildningen för 
personalens egen skull, för att de ska kunna ge bästa tänkbara service för gästerna 
men också för att skapa en förståelse för kollegor emellan. Hon betonar även att om 
det blir en fortsättning på Stafetten måste den bli mer avancerad med svårare frågor. 
De tyckte att Stafetten behövde förbättras men ingen kunde konkret säga på vilket sätt, 
mer än att den idag upplevdes banal.  
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5.1.3 Uppföljning 
Efter att frågat om Stafetten kom vi in på hur utbildningen ska följas upp. När vi 
började prata om detta ämne var våra intervjupersoner osäkra på vad vi egentligen 
menade med uppföljning. De kändes osäkra på vad en uppföljning är och hur det kan 
gå till. Resultatet från enkäten visar att ingen svarande är helt nöjd med hur kunskaper 
följs upp. Den visar att 61 % tycker att uppföljning sker till viss del och 27 % anser att 
uppföljning förekommer till liten del. Resterande 12 % är av annan åsikt.  

Vidare frågade vi intervjupersonerna om hur Stafetten hittills hade följts upp var 
svaret att ingenting hade hänt. Enkätens resultat visade på att den yngre 
ålderskategorin, 20-30 år är tveksamma till utbildningsformen men däremot mer 
positiva till uppföljning av den. De intervjuade tror på gemensamma möten där 
eventuella oklarheter elimineras. Ett förslag kan vara att blanda diskussionsgrupper 
där samtliga avdelningar representeras, däremot är de medvetna om att det kan vara 
svårt att genomföra praktiskt då personalen arbetar olika tider. 

 – Det bästa hade väl varit om man märkte att cheferna pushar på tillvägagångssättet och 
 sedan låta beteendet växa fram successivt. Det hade varit kul att ha en dag då vi 
 samlas och får information om hur Stafetten har gått, ju mer folk känner sig delaktiga 
 desto bättre är det, säger Håkan. 

Han anser att stort ansvar ligger hos cheferna, personalen behöver påminnas om hur 
de ska agera utan att göra det för ofta. För att påminna om agerandet på rätt sätt krävs 
en balans, cheferna måste beakta att alla är olika och tar emot direktiv olika.  

 – Därför kräver det sin kvinna eller man för att påminna om vad som ska hända eller göras 
 utan att tjata, säger Håkan.  

Utbildningar som syftar till att användas omedelbart menar både Sandra och Håkan 
bör följas upp efter en månad för att säkerställa att de tagit till sig utbildningen på rätt 
sätt. Efter ett halvår ska utbildning följas upp på nytt för att se hur det går att använda 
kunskapen i praktiken. Uppföljning kan ske genom att träffas kollegor och iscensätta 
situationer där de kan praktisera sin kunskap menar Sara. 

Uppföljningen kan även ske genom att få frågor och påminnelser på datorn tycker 
Sandra.  

 – Det är väl som med alla utbildningar, att man gör ett test på slutet, anser Nina.  

Flera av de intervjuade hade uppskattat en dag där utbildningen är i fokus, vid detta 
tillfälle vill de gärna få ta del av ekonomiskt resultat och om personalen uppnått målet 
eller inte. De skulle öka deras känsla av deltagande. Erik uttrycker: 

 – Att det oftast dras igång någonting men det är svårt att få ihop säcken, det rullar på men 
 sedan händer det ingenting. 

Uppföljning är viktigt enligt Gunilla för att se en röd tråd och bekräfta huruvida 
utbildningen gett resultat. Lena framför att uppföljning är viktigt, för att säkerställa 
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kunskap. Under intervjuerna diskuterade vi hur personalen vill att Stena Line ska följa 
upp en utbildning. 

 – Per svarade: Först måste man sätta upp kriterierna, vad är det vi vill uppnå? Det kan jag 
 känna saknas. Man måste börja från grunden och när man har hittat målen, vad som är 
 meningen med utbildningen och hur mycket man vill uppnå, då ska resultatet återkopplas. 
 Nu har vi uppnått det vi vill eller vi har inte uppnått det vi vill, då får vi göra det igen tills alla 
 är medvetna om resultatet och jobba mot ett eller två gemensamma mål. 

De intervjuade saknar en rutin för hur uppföljning ska ske.  

5.1.4 Förändrat beteende 
De intervjuade delger uppfattningen om för att förändra ett beteende krävs 
medvetenhet om ens agerande, ju mer medvetenhet desto större chans att förändra 
beteende. De är överens om att förändra sitt beteende ligger hos individen, det vill 
säga ett beteende förändras inte om du själv inte vill.  

 – Det kan man bara själv, man känner om man gör annorlunda, säger Lena. 

Det måste finnas en motivation till en förändring. En chef kan inte genom tvång 
förändra personalens beteende, de kan endast coacha, medvetandegöra, inspirera och 
motivera sin personal till att agera på ett visst sätt. Sara motiveras till att ändra sitt 
beteende genom att bli sedd från både chefer och kollegor. Hon tycker att det är 
viktigt att chefen ger feedback på vad som behöver förbättras, men motiveras av att få 
visa hur duktig hon är i sitt arbete. Vi ställde frågan till Sara, om hon motiveras av 
utbildning och hon svarar:  

 – Ja, till viss grad. Känner man sig starkare inom ett område så gör man ett bättre jobb. 

De flesta upplever att de förändrar sitt beteende genom utmaningar, situationer och 
genom att kämpa mot ett mål.  

Stafetten har överlag inte bidragit till ett förändrat beteende hos intervjupersonerna, 
utan mer en bekräftelse på någonting de redan visste. Enkäten visar däremot att 68 % 
uppger att Stafetten delvis bidragit till ett förändrat beteende och 32 % anger att den 
hjälpt till att öka deras motivation för att förändra ett beteende. Beroende på vilken 
avdelning de intervjuade arbetar på finns olika uppfattningar om hur mycket de 
behöver ta till sig av Stafetten. Intervjuade som arbetar direkt mot passagerare anser 
att utbildningen inte ledde till ett förändrat beteende utan mer en påminnelse på hur 
anställda faktiskt ska agera. De tror att påminnelsen är bra för personal som arbetat 
många år på arbetsplatsen, det är lätt att falla in i ett gammalt beteende. Per uttrycker:  

 – När man jobbat många år med samma jobb är det svårt att hålla motivationen hög varje 
 dag. 

 – Min motivation har blivit sämre efter att ha arbetet i många år, säger Gunilla. 

Övriga intervjuade har inte förändrat sitt beteende utan säger att de som arbetar direkt 
mot passagerare bör ta till sig av utbildningen. Medvetenheten om att samtlig personal 
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skulle genomgå utbildningen var bristfällig hos dessa, de tolkar Stafetten som ett sätt 
att få ledningens syn på hur de önskar att vi ska bete oss kollegialt.  

Under intervjuerna framkom en uppfattning om att beteende förändras genom miljön, 
situationer och stämningen på arbetsplatsen. Nina menar:  

 – Jag tycker att jag är motiverad, men den sociala statusen ombord spelar roll. Hur du mår 
 och kollegor mår samt omgivande faktorer spelar in på din motivation, men till syvende och 
 sist handlar det om dig själv. 

 – Jag motiveras när folk trivs och jag själv trivs på arbetet, det är inte så viktigt att varje dag 
 ska vara perfekt, säger Per. 

Gunilla påpekar att mod krävs för att förändras, hennes motivation till att hitta mod 
sker genom att kämpa för att nå ett mål. Lena däremot finner motivationen genom 
pengar, det är bästa sättet för henne att bli motiverad till att förändra sitt beteende. 
Arbetstiderna är den största motivationsfaktorn enligt Erik, han har möjlighet till att 
arbeta mycket när han väl är ombord för att resterande tid vara helt ledig när han går 
av sitt pass.  

5.2 Resultat gruppintervjuer 
Under denna rubrik kommer vi att presentera vårt empiriska material från 
gruppintervjuerna. På grund av bristande material kring nyckelbegreppet motivation 
har vi valt att endast presenterade det tillsammans med förändrat beteende.   

5.2.1 Lärande 
Samtliga intervjuade var eniga om att utbildning är att lära sig någonting nytt som de 
inte kan sedan tidigare. Däremot påpekade några att det också kan vara att utveckla en 
befintlig kunskap, det blir en vidareutveckling av någonting.  

5.2.2 E-learning 
En gemensam nämnare för samtliga intervjuade är att de har arbetslivserfarenhet av 
minst två stycken serviceyrken. De har sedan tidigare inte kommit i kontakt med e-
learning utbildning, utan Stena Line är det första företaget som introducerar det för 
dem intervjuade. Grupperna ansåg att e-learning var proffsigt och modernt samt att 
Stafetten skapade en känsla av omtanke och en bra grund att stå på som nyanställd. 
Några nämnde att det här är framtidens sätt att utbilda inom arbetslivet och därför 
känns det roligt att få arbete på Stena Line som använder det. Grupperna upplevde att 
Stafetten i sin helhet var bra. De tyckte att det var tydligt med både bilder, ljud och 
filmer samt att budskapet förtydligades genom att se kollegor i olika arbetssituationer. 
De uppskattade även de små rutorna med ”viktigt att tänka på” som sammanfattade 
det som hade tagits upp. En av de intervjuade var positiv till bilder men tyckte att 
berättarrösten var irriterande och talade långsamt, personen valde därför att stänga av 
ljudet. Grupperna värdesatte att utbildningen var flexibel och kunde genomföras när 
som helst och i önskat tempo. De påtalade att lärande sker olika hos olika personer. 
Däremot betonades vikten av praktisk tillämpning av kunskapen. Flera personer 
önskar komplettering till Stafetten i form av praktiskt användande alternativt test.  
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5.2.3 Uppföljning 
Eftersom de ännu inte påbörjat sin anställning ombord på Stena Lines båtar vet de inte 
hur uppföljning kommer att ske. De hoppas på någon form av uppföljning i form av 
test, vidareutbildning eller rollspel i form av att ställas inför olika situationer. Överlag 
anser de att det är viktigt att följa upp kunskap. Ett förslag på uppföljning av Stafetten 
är att sitta gruppvis och diskutera samt utbyta erfarenheter. Genom att ta del av 
kollegors erfarenhet tror de sig successivt utvecklas i det dagliga arbetet.  

För många av dem är det cirka två månader till första arbetspasset och för att 
bibehålla kunskapen önskas engagemang och uppföljning kring det som genomförts. 
Denna uppföljning kan enligt en intervjuad vara så enkel som ett mail eller 
telefonsamtal för att diskutera det som förväntas och om det är några frågetecken som 
behöver redas ut. Uppföljningen får gärna ske både innan och efter första arbetspasset. 

5.2.4 Förändrat beteende och motivation 
De intervjuade tror att deras beteende och kunskaper om försäljning och service 
kommer att förbättras genom praktiskt användande där kollegorna kommer att spela 
en betydande roll. Däremot är de eniga om att det är svårt att mäta service och är 
överens om att målet är att få en kund som påtalar hur tacksam han eller hon är för 
servicen. De intervjuade ansåg för att kunna bli bättre på försäljning vill de känna 
stolthet över sin arbetsgivare och behöver känna trygghet i företaget. 

Introduktionskursen de genomgår har bidragit till att skapa motivation för det 
kommande arbetet. En intervjuad uttrycker sin motivation, ju bättre du trivs på jobbet 
desto mer motiverad är du att göra ett bra arbete. Personen fortsätter med att uttrycka 
hur viktigt ett mail eller telefonsamtal kan vara, det skapar en känsla av att vara 
behövd. Några av dem intervjuade motiveras av tävlingar, antingen individuellt eller 
gruppvis. De individuella tävlingarna kan handla om att ta kontakt med fler 
passagerare dag för dag eller få en siffra på vad som sålts och på så sätt försöka 
överträffa sig själv. Ett annat förslag är liknande de individuella fast ska ske gruppvis. 
Intervjupersonen menar att gruppvis tävla i att öka försäljningen, det kan till exempel 
vara att sälja x antal parfymer extra. Resultaten vill de gärna få presenterade i form av 
siffror för att få konkreta bevis på hur försäljningen påverkats.  

6. Analys 
Här presenterar vi en analys av vårt material kopplat till vår forskning efter våra 
nyckelbegrepp. En analysmodell är framtagen för att tydliggöra hur vi analyserat.  

6.1 Analysmodell 
För att analysera hur Stena Line kan förändra ett beteende genom att låta sina 
anställda gå en e-learning utbildning har vi skapat en analysmodell. Som grund till 
modellen har vi utgått från loop-lärandet, vilket vi redovisar i vårt teorikapitel. 
Anledningen till att vi valt loop-lärandet är för att vi ser likheter med hur lärande sker 
i Stafetten och hur ett beteende kan förändras med hjälp av utbildningen. Vi har 
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däremot omarbetat de tre loop-teorierna för att involvera våra nyckelbegrepp i vår 
modell. Motivation är en del av samtliga nyckelbegrepp och en förutsättning för att 
resterande delar ska äga rum. Vi har tänkt att modellen följer en cirkulär rörelse som 
startar med e-learning, vilket ska generera ett lärande. Kunskapen från lärandet ska 
leda till ett förändrat beteende som behöver följas upp. Genom denna process krävs 
motivation. 

Stena Line använder e-learning utbildningen Stafetten i syfte att generera ett förändrat 
beteende hos de anställda gällande service. Utbildningsmetoden är e-learning, vilket 
är ett modernt och nytänkande sätt att utbilda på (Sun et al., 2008, s. 1183). Stafetten 
är tänkt att kompletteras med diskussion under utvecklingssamtalet som varje anställd 
har årligen med närmsta chef. 

Forskning säger att vi lagrar kunskap mest effektivt när vi aktiverar flera sinnen 
(Hwang, 2007, s. 134-135). På så sätt är datorn och därigenom e-learning ett 
användbart lärosätt att bilda kunskap. Detta är något som våra intervjupersoner 
uppfattar som en styrka i Stafetten. Däremot önskar de komplettering i form av att 
integrera med andra människor, något som även tidigare forskning tyder på 
(Chartered Institute of Personnel Development, 2009, s. 2-3). Våra intervjupersoner 
tycker det är viktigt att beakta att de anställda ska kunna sitta ostört och genomföra 
utbildningen utan svårigheter i att få tillgång till dator eller i att avsätta tid för 
utbildningen, vilket även forskare menar (Chartered Institute of Personnel 
Development, 2009, s. 3). Upptäcks svårigheter i att kunna garantera de anställda 
detta, kan det lösas genom ersättning till dem, vilket då utgör motivationsfaktorer 
(Rees & Porter, 2008, s. 138-139).  

Enligt våra intervjupersoner är utbildning något som förväntas skapa ett lärande. 
Lärandet ger kunskap om någonting nytt eller en befintlig kompetens vidareutvecklas. 
Våra intervjupersoner visar att lärande är subjektivt och uttrycker därför sker olika för 
alla människor. De har olika uppfattningar om hur en utbildning ska ge både teoretisk 
och praktisk kunskap, vilket bevisar att lärande är subjektivt och att vi lär på olika sätt 
(Ellström & Hultman, 2004, s. 19). Återigen är det viktigt att organisationen beaktar 
de olika åsikterna om hur de anställda vill lära, likväl som att det är viktigt att 
uppmärksamma anställdas olika sätt att motiveras. Intervjupersonerna motiveras av 
både interna och externa faktorer (Rees & Porter, 2008, s. 138-139).  

Ett beteende måste medvetandegöras innan det kan förändras, anser de vi intervjuat. 
Att därefter motivera ett beteende till att ske på ett förväntat sätt är vad Hochschilds 
teori (2003) om beteendeförändring går ut på. Om individen inte är medveten till 
varför beteendet ska förändras, väljer han eller hon att teatraliskt agera på ett sätt som 
förväntas i situationen. För att förändra ett invant beteende krävs förståelse och 
motivation (Hochschild, 2003, s. 33, 37; Miltenberger, 2007, s. 1). Några av våra 
intervjupersoner betonar hur viktig chefernas roll är i att motivera dem till att förändra 
ett beteende. Således är det angeläget att chefer använder sig av motivationsfaktorer, 
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vilka kan vara både sociala eller fysiska (Hwang, 2007, s. 104; Miltenberger, 2007, s. 
75).  

För att lyckas med uppföljning är forskare och intervjupersoner eniga om att 
delaktighet i framtagandet samt information om varför utbildningen ska genomföras 
viktigt (Kirkpatrick, 2006, s. 5-6).  

Uppföljningsmodellens fyra steg, vilka är presenterade tidigare i uppsatsen, är alla 
lika viktiga. För att uppföljningen ska ge en rättvis bild behöver företaget genomgå 
modellen steg för steg (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006, s. 71). Stegen berör reaktion, 
lärande, förändrat beteende samt resultat. Dessa steg innefattar något som våra 
intervjupersoner efterfrågar, de önskar att få en rutin i hur utbildningar följs upp. 
Även här är det viktigt att uppmärksamma chefernas roll i utvecklingen, det anser 
både forskare och de vi intervjuat på Stena Line (Kirkpatrick, 2006, s. 5-6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singleloop-lärande är ett lärande där en individ tar till sig information för att kunna 
lösa ett problem (Granberg & Ohlsson, 2009, s. 41). E-learning är ett lämpligt sätt att 
förmedla information, men som i Stafettens fall, ska e-learningen bidra till ett 
förändrat beteende. För att detta ska åstadkommas krävs en uppföljning av lärandet i 
både teori och praktik. Här drar vi en parallell till doubleloop-lärandet, där 
informationen tas i bruk (Granberg & Ohlsson, 2009, s. 41). För att nå ett förändrat 
beteende behöver lärandet nå ytterligare en loop, tripleloop-lärande. I denna loop 
krävs det att den teoretiska informationen ska ha använts i praktiken samt upprepats 
och reflekterats. Här sker uppföljning av beteendet, som härstammar av utbildningen 
(Granberg & Ohlsson, 2009, s. 66-67; Jensen, 2005, s. 56).  

Genomgående i alla loopar krävs engagemang och delaktighet från cheferna. Deras 
huvudsakliga arbetsuppgift ska vara att informera om syftet med utbildningen samt att 
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motivera under utbildningsförloppet. Motivation är en viktig faktor i samtliga loopar, 
och behöver ges i balans mellan interna och externa motivationsfaktorer.  

6.2 Lärande 
Våra intervjupersoner betonar att lära sig någonting innebär ny kunskap eller 
vidareutveckla en redan befintlig kunskap, vilket liknas med singleloop-lärandet. Att 
utveckla en befintlig kunskap kan liknas med ett reproduktivt lärande, vilket syftar till 
att förnya och förbättra en befintlig kunskap, kompetensutveckling (Ellström & 
Hultman, 2004, s. 22). Att utvecklas som individ och få ökade kunskaper på sin 
arbetsplats är något som flera av de intervjuade värdesätter. Även motivation är ett 
subjektivt begrepp och därför kan de anställda motiveras av lärande på olika sätt. En 
av intervjupersonerna drivs av att få utveckla befintliga kunskaper medan andra 
tycker delaktighet om vad som ska läras är viktigast. Enkätens resultat visar att 91 % 
är motiverade att utbilda sig. Detta medför att det är viktigt att organisationen beaktar 
att de anställda motiveras olika, antingen av interna eller externa motivationsfaktorer 
(Rees & Porter, 2008, s. 138-139). 

Den lärande individen är med och förändrar sociala förhållanden, 
organisationskulturer eller kunskaper inom företaget. Genom att individen är en del 
av dessa, bidrar dennes utveckling till att förändra resultatet tillsammans med sina 
kollegor. En av de anställda hade önskat att Stena Line hade tagit tillvara på varje 
individs talanger för att dessa skulle kunna bidra till företagets utveckling. Individens 
användande av kunskap och hur denna kan förändra sin omgivning benämns som 
lärandets strukturella dimension (Ellström & Hultman, 2004, s. 21).  

6.2.1 Utbildning i arbetslivet – en blandning mellan teori och praktik 
Under personintervjuer och gruppintervjuer framkom en gemensam uppfattning om 
att lärande sker då teori varvas med praktik, likt doubleloop-lärandet. Däremot finns 
det skillnader i hur de huvudsakligen vill lära sig, vissa efterfrågar mer teori medan 
andra föredrar praktik i större utsträckning. Detta tyder återigen på att lärande är 
subjektivt, hur vi människor tar till oss kunskap skiljer sig från person till person 
(Ellström & Hultman, 2004, s. 19).  

6.3 E-learning 
E-learning är ett verktyg för att leverera kunskap utan interaktion med lärare, kollegor 
eller chefer. Många företag ser e-learning som ett lämpligt sätt att skapa en utbildning 
som är direkt kopplad till arbetet (Chartered Institute of Personnel Development, 2009, 
s. 1; Rentroia-Bonito et al., 2006, s. 25). Våra intervjupersoner har uppfattningen om 
att e-learning är utbildning via dator. De upplever att det är ett modernt sätt att 
utbildas och tycker det är positivt att många kan utbildas samtidigt, på olika platser, 
tider men med samma kvalité. Deras åsikter överensstämmer med tidigare forskning. 
E-learning ses som ett nytt sätt att utbilda anställda i ett modernt samhälle (Sun et al., 
2008, s. 1183).  
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6.3.1 E-learning som utbildningsmetod 
Intervjupersonerna ansåg det positivt att Stafetten innehöll bilder, ljud och kortare 
filmer. De gillade konkreta exempel där de fick se kollegor agera i praktiken. Enligt 
kognitionspsykologin lagras kunskaper i form av information som mottas från våra 
sinnen, ju fler sinnen vi använder desto tydligare informationsintag. Att använda text 
kombinerat med bilder och ljud aktiverar flertalet av människans sinnen (Hwang, 
2007, s. 134-135, 137). Stafetten har anammat dessa komponenter men det kan finnas 
svårigheter i att ta fram en utbildning som innehållsmässigt ska passa alla deltagare 
(Chartered Institute of Personnel Development, 2009, s. 3).  

6.3.2 Behöver e-learning kompletteras? 
Många av de intervjuade upplever att Stafetten utgör grunden för ett 
diskussionsunderlag. De upplever att kunskapen bör kompletteras med mer 
traditionell utbildning såsom lärarledd, i grupp och diskussion. CIPD genomförde 
2008 en kvantitativ undersökning och kom fram till just detta (Chartered Institute of 
Personnel Development, 2009, s. 2-3).  

6.3.3 Svårigheter med e-learning 
Intervjupersonerna upplever att en nackdel med e-learning är att det är svårt att få 
tillträde till en dator samt tid att fullfölja utbildningen. De anställda beskriver att det 
är omständigt att tilldelas tid vid en dator. Vid utförande av e-learning utbildning 
ersätts personalen inte på sin ordinarie arbetsplats. Forskare har insett att en av 
nackdelarna med e-learning är just svårigheten att garantera de anställda tid och plats 
att genomföra utbildningen (Chartered Institute of Personnel Development, 2009, s. 3).  

En av intervjupersonerna uttrycker att ingen ersättning ges om en anställd skulle välja 
att utföra utbildningen utanför arbetstid. Ytterligare en intervjuad förmedlar att 
ersättning kan fungera som en motiverande faktor. Flera av de intervjuade förmedlar 
åsikten om att de hellre genomför en utbildning utanför arbetstid, i lugn och ro, än att 
inte få någon utbildning alls. Att tilldelas ersättning eller belöning är ett sätt att skapa 
motivation, då i form av extern motivation (Kinman & Kinman, 2001, s. 135; Rees & 
Porter, 2008, s. 138-139). 

6.4 Uppföljning av Stafetten 
I framtagningsprocessen av utbildningen är det gynnsamt om anställda får diskutera 
utbildningen de ska genomgå, det är viktigt att cheferna har skapat ett behagligt 
klimat som tillåter detta. Det är fördelaktigt i skedet då uppföljning ska ske 
(Kirkpatrick, 2006, s. 5-6). Utbildningen Stafetten är framtagen av en projektgrupp 
inom Stena Line, som har intervjuat 120 stycken anställda för att få en uppfattning om 
vad service betyder för dem. Utifrån detta material har Stafetten utvecklats. Stena 
Line uppfyller på så sätt delar av önskemålet som Kirkpatrick framför (Kirkpatrick, 
2006, s. 5-6). Däremot har inget tillfälle skapats där anställda kunde diskutera 
kommande utbildning.  
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6.4.1 Varför Stafetten? 
Det framkom blandade uppfattningar kring varför Stafetten ska genomföras. 
Nyanställd personal trodde att anledningen till att den skulle utföras var för att alla 
skulle ha en gemensam syn på hur service ska ges. Övrig intervjuad personal har fått 
ett oklart intryck om varför utbildningen ska göras. Några tror att det är på grund av 
att företaget har ekonomiska svårigheter och andra för att attrahera samt värna om 
passagerare. Några intervjuade för ett resonemang om att det är för att öka 
försäljningen ombord eller för de anställdas egen skull i form av att kunna ge god 
service till passagerare samt för att få förståelse till ens kollegor. Kirkpatrick (2006) 
påpekar vikten av chefernas roll som inspiratörer för att motivera de anställda att delta 
i utbildningen, men även för att klargöra hur utbildningen kommer att gynna de 
anställda. Detta kan göras i samband med att de anställda får diskutera den tänka 
utbildningen de ska genomgå (Kirkpatrick, 2006, s. 5-6). 

6.4.2 Uppföljningsmodell i fyra steg 
D. L Kirkpatricks och J. D Kirkpatricks (2006) teori som är en fyrstegsmodell för 
uppföljning har omarbetats av Horton (2001). Denna modell drar vi paralleller till 
doubleloop-lärande, då den teoretiska kunskapen följs upp för att bedöma hur den 
använts i praktiken.  

De båda betonar vikten av delaktighet samt skapa ett trivsamt klimat för diskussion. 
Horton (2001) menar att detta är en del i det första steget reaktion, för att minska 
eventuellt motstånd mot utbildningen. Enligt honom är det viktigt att uppföljning efter 
genomförd utbildning ska genomföras på samma sätt som den mottogs, alltså i 
Stafettens fall ska det följas upp via datorn. En av våra intervjupersoner tycker att 
uppföljning kan ske genom datorn i form av frågor och påminnelser (Horton, 2001, s. 
14-18; Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006, s. 95-102). Däremot är några 
intervjupersoner av annan åsikt, de önskar att uppföljning ska ske via 
diskussionsgrupper där alla avdelningar finns representerade. En annan önskar 
påminnelser och engagemang från chefer. Majoriteten av våra intervjuade önskar att 
uppföljning ska ske i någon form av fysisk interaktion.  

Det andra steget i teorin handlar om att följa upp lärandet. Flera deltagare uppskattade 
blandningen av information och frågor på grund av att det fick dem att aktivt delta i 
utbildningen. Däremot framkom åsikter om att frågorna var självklara och att det inte 
gick att svara fel. Nyanställd personal förväntar sig att det ska komma något form av 
test, vilket även andra intervjupersoner hade uppskattat. Horton (2001) föreslår att 
uppföljning kan göras genom påståenden där deltagande behöver ta ställning till en 
fråga alternativt använda kunskapstest (Horton, 2001, s. 23-24). Stafetten är 
uppbyggd på ett sätt som överensstämmer med hans tankar. 

Huruvida beteendet har förändrats efter genomförd utbildning är vad steg tre handlar 
om i uppföljningsmodellen. En av våra intervjupersoner uttrycker att 
beteendeförändring är individuellt och kan endast mätas av individen själv. Våra 
intervjupersoner hade uppskattat om uppföljning skedde i olika etapper, exempelvis 
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efter en månad, tre månader och sex månader. Detta för att säkerställa kunskap, 
bibehålla motivation samt uppmärksamma om beteendet förändrats. De önskar att 
uppföljningen ska varvas med upprepad eller vidareutvecklad utbildning. 
Tillvägagångssättet är en lämplig metod i det tredje steget av uppföljningsmodellen 
(Kirkpatrick, 2006, s. 7-8; Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006, s. 52-53). Flera 
intervjupersoner framför att det är svårt att hålla motivationen uppe efter att ha arbetat 
många år på samma arbetsplats. Det framkommer även att det är lätt att återgå till 
gamla beteendemönster. Detta hade kunnat motverkas genom att ha uppföljning vid 
upprepade tillfällen.   

Uppföljning i det fjärde steget handlar om att ta reda på om utbildningen fått önskat 
resultat. Nyanställd personal önskar att resultaten även ska presenteras i ekonomiska 
termer för att skapa en förståelse för hur försäljningen har påverkats av deras insatser. 
En intervjuperson betonar vikten av att få se resultat, men för att lyckas med detta 
anser personen att kriterier måste sättas upp för att skapa mål samt få förklarat vad 
meningen med utbildningen är. Därefter ska de anställda arbeta gemensamt mot målet. 
Återkoppling av resultatet ska redovisa om målet är nått eller inte. Om inte, ska 
arbetet fortsätta och personalen ska kontinuerligt hållas informerade om resultatet. Att 
komma fram till ett resultat kan ta flera år, men underlättas genom att låta deltagarna 
vara delaktiga i framtagandet av målet med utbildning samt vad den ska resultera i. 
Dessutom kan en fördel vara att efter genomförd utbildning låta varje individ värdera 
vad han eller hon kan bidra med i ekonomiska termer eller tid, för att slutligen nå det 
gemensamma målet (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006, s. 110-111). Detta 
tillvägagångssätt anser vi bidrar till att varje anställd konkretiserar vad de ska utföra 
för att tillsammans med sina kollegor nå det gemensamma målet.  

6.5 Förändrat beteende 
Under gruppintervjuerna framkom att beteende förändras genom praktiskt 
användande i samverkan med kollegor. Ett beteende påverkas av en individs 
omgivning, alltså hur andra människor beter sig (Miltenberger, 2007, s. 2). 
Beteendeförändring kan liknas tripleloop-lärandet, där teoretisk kunskap använts i 
praktiken och därefter följts upp för att undersöka hur beteendet har förändrats. Under 
personintervjuerna åskådliggörs uppfattningen om att det krävs en medvetenhet om 
ens nuvarande agerande för att kunna förändra beteendet (Miltenberger, 2007, s. 1).  

6.5.1 Beteendemodifiering eller förändrat beteende? 
Hochschilds teori (2003) om att vi manipulerar våra känslor i yrkets tjänst är 
applicerbar till vårt resultat. Hon menar att människor genom ansiktsuttryck och 
kroppsspråk kan iscensätta ett agerande i likhet med en fasad då situationen kräver det, 
en modifiering av beteendet. Individen ger sken av att känna en känsla men den är 
egentligen inte äkta, så kallad surface acting (Hochschild, 2003, s. 33, 37). De vi har 
intervjuat på Stena Line poängterar att ett beteende inte kan förändras om man själv 
inte vill det. Vid analyserande av enkätens svar framkom att 66 % stämmer helt till att 
deras kunskaper ökat efter Stafetten. Medan 32 % stämmer helt till att de blivit 
motiverade att förändra beteendet efter att ha genomgått Stafetten. Detta tyder på att 
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de anställda har fått ökade kunskaper men är tveksamma på om de är motiverade till 
att förändra sitt beteende.  

I fallet med Stafetten vill Stena Line förändra anställdas beteende kring service. Om 
anställda inte vill förändra sitt servicebeteende, men organisationen kräver det, skapas 
ett krav på att den anställde bör bete sig på ett särskilt sätt i situationen. Beteendet hos 
den anställde blir påmålat för att inte motsätta sig arbetsgivaren, härmed skapas 
surface acting (Hochschild, 2003, s. 33, 37).  

En av våra intervjupersoner förtydligar att beteende inte kan förändras genom tvång. 
Hon menar på att chefer bör coacha, medvetandegöra och inspirera till varför 
beteendet ska förändras. När den anställde tar till sig och förstår chefens instruktioner 
och argument skapas en förståelse kring varför beteendet ska förändras. Individen 
skapar således ett agerande där känslan införlivas genom att situationen kräver det 
och individen får insikt i varför beteendet ska ske på ett visst sätt. Beteendet arbetas 
naturligt fram utan att längre behöva ge sken av att agerandet bara är en fasad. Detta 
är vad Hochschild (2003) benämner som deep acting (Hochschild, 2003, s. 33-34). 
Från början äger individen sitt egna känsloliv men det uppstår problem för individen 
när någon annan talar om hur ett beteende ska gå till. Denne förlorar kontrollen av sitt 
eget beteende och förlorar på så sätt kontrollen och möjligheten att manipulera sina 
egna känslor. Deep acting sker då för någon annan och en konsekvens blir att 
individens psykiska hälsa hotas (Hochschild, 2003, s. 19, 118-120). 

6.5.2 Chefernas roll vid beteendeförändring 
Det intervjupersonen lyfter fram gällande beteendeförändring genom chefers förmåga 
att coacha, inspirera och medvetandegöra kan även paralleller dras till operant 
betingning. Ett beteende lärs beroende på dess konsekvenser. Sannolikheten för att en 
anställd ska förändra sitt beteende blir större om konsekvenserna uppfattas positiva av 
individen, en positiv förstärkare. Den positiva förstärkaren fungerar som motivation 
för att förändra beteendet och kan vara av både social och fysisk karaktär, såsom 
status eller pengar. Detta kan för cheferna vara ett användbart sätt att justera de 
anställdas beteenden, men kräver positiva förstärkare för att uppnå upprepning av det 
önskade beteendet (Hwang, 2007, s. 104-105, 149; Miltenberger, 2007, s. 75). 

6.5.3 Motivationsfaktorer 
Teorin om motivation innehåller interna och externa motivationsfaktorer, vilka liknar 
förstärkarna i operant betingning. Motivation skapas genom påverkan på arbetsplatsen, 
vilket kan ske genom externa och interna omständigheter. Externa faktorer, vilka 
liknar de fysiska vid operant betingning, innefattar lön, arbetsvillkor och fysisk 
arbetsmiljö (Sachau, 2007, s. 379-380). En av våra intervjupersoner finner motivation 
genom pengar, hon anser att ett beteende endast kan förändras genom ”lön för 
mödan”. En annan intervjuperson har arbetstider som sin huvudsakliga 
motivationskälla. Interna och sociala faktorer har likheter, de inriktar sig mot 
prestation, ansvar och möjlighet att utvecklas i sitt arbete (Rees & Porter, 2008, s. 
138-139). De vi intervjuat har påpekat att deras motivationer kommer från utveckling 
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och utmaningar, vilket kan åstadkommas genom tävlingar eller att prestera mot ett 
mål. Spridningen av svaren från våra intervjupersoner tyder på att både externa och 
interna motivationsfaktorer är viktiga och att företaget gynnas bäst genom en balans 
mellan dessa (Rees & Porter, 2008, s. 139). Motivationsfaktorerna är viktiga i loop-
lärandet och behöver ges återkommande för att motivera de anställda i varje loop.  

6.6 Slutsatser 
För att förtydliga vår analys har vi valt att sammanfatta uppsatsen genom att besvara 
våra frågeställningar: 

• Vilka förutsättningar behövs för att en e-learning utbildning ska resultera i ett 
lärande? 

För att kunna utföra en e-learning utbildning krävs att tid finns och dator att tillgå. 
Utbildningens utformning är viktig för lärandet, att använda sig av flera sinnen ökar 
den anställdes förmåga att ta upp kunskap. Således är det fördelaktigt att använda sig 
av bilder, ljud, färg och berättarröst. Det är viktigt att deltagarna i utbildningen är 
medvetna om varför den utförs och att utbildningens innehåll är riktad till rätt 
målgrupp. För att skapa förutsättningar för lärandet bör den teoretiska delen 
kompletteras med praktisk tillämpning. Lärandet kräver motivation, vilken kan te sig 
på olika sätt för olika människor.  

• Vilka är förutsättningarna för att Stena Line ska åstadkomma ett förändrat 
beteende hos anställda genom e-learning? 

De anställdas beteende förändras när de är medvetna om sitt nuvarande beteende samt 
blir motiverade till förändring, vilka är förutsättningar för att förändra ett beteende. 
Således är Stena Lines chefer betydelsefulla och en förutsättning för att förändra ett 
beteende efter genomförd e-learning utbildning. Det är deras uppgift att motivera, 
inspirera och medvetandegöra anställda till förändringen. En beteendeförändring sker 
inte under utbildningens genomförande, utan om förändring sker är det i efterhand. En 
förändring av beteende sker inte endast med e-learning som utbildningsmetod utan 
den behöver kompletteras med tillfällen att samspela med både kollegor och chefer. 

• Finns det behov för uppföljning efter genomförd e-learning utbildning? Och, 
hur ska uppföljningen utformas för att motivera personalen att förändra sitt 
beteende?  

Personalen i vår undersökning yttrar ett behov av uppföljning för att kunskapen ska 
bli vedertagen. Uppföljning kan ske på olika sätt, antingen via datorn i form av test 
eller kontrollfrågor, alternativt i praktiken genom diskussioner eller workshops. De 
anser att uppföljningen ska vara återkommande och vill gärna ta del av resultatet i 
ekonomiska termer. Detta för att få en insikt i hur deras insats påverkat resultatet samt 
motiveras till att förändra sitt beteende. Personalen saknar en rutin för hur uppföljning 
ska ske och motiveras på olika sätt. Vissa föredrar att bli uppmärksammade av chefer 
och kollegor medan andra vill få löneökning eller annan ekonomisk ersättning. Våra 
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intervjupersoner framhäver att motivation kommer från utveckling och utmaningar, 
vilket kan vara att prestera mot mål eller tävlingar. De menar även att stämningen 
ombord påverkar deras motivation. Anställda ser hur andra kollegor beter sig och 
påverkas av att ta till sig beteendet. Nyanställd personal påpekar att motivation 
grundar sig i att känna stolthet och trygghet för arbetsgivaren.  

7. Diskussion 
Efter undersökningen har vi efterhand fått en ny uppfattning om vad e-learning kan 
innebära. När vi startade denna uppsats uppfattade vi det som ett modernt 
utbildningssätt vilket vi fortfarande anser. Allt fler företag börjar använda sig av e-
learning och det förväntas att bli framtidens utbildningsmetod. Vi är dock fortfarande 
tveksamma till om det är lämpligt för all typ av utbildning i arbetslivet och alla 
arbetsplatser. Vi har fått en förförståelse om att e-learning används i olika syften, 
antingen att informera sin personal eller i syfte att förändra de anställdas beteende.  

Vi tycker att e-learning är ett smidigt sätt att nå ut till samtlig personal inom en stor 
koncern, däremot är det viktigt att beakta att alla har rätt förutsättningar för att kunna 
delta och ta till sig utbildningen. Eftersom att den kan anpassas till olika avdelningar, 
länder och målgrupper etcetera både innehållsmässigt och i utformning tror vi att 
företag behöver ha detta i åtanke för att skapa en lyckad utbildning. Framtagandet av 
Stafetten har genomförts grundligt vilket är en styrka med utbildningen. Eftersom 
Stena Line inte tidigare använt e-learning för detta ändamål tror vi att de medvetet 
lagt utbildningen på en grundläggande nivå. Som ett första steg är detta säkerligen en 
fördel då anställda blir påminda om saker de anser självklara. Nackdelen med att 
Stena Line gjort utbildningen enkel, är att de anställda som arbetar mot gäst känner 
sig förolämpade eftersom de arbetat i många år och anser sig redan kunna detta. Vi 
anser att den bör följas upp i ett andra steg som är mer avancerad kunskapsmässigt. 

Efter att ha genomfört vår undersökning och analyserat vårt empiriska material, har vi 
kommit fram till att majoriteten som deltagit i undersökningen tycker att 
utbildningsformen och utformningen av utbildningen är tillfredsställande. Däremot 
kan Stena Line med fördel anpassa utbildningen för respektive målgrupp. Vi föreslår 
en gemensam utbildning riktad mot maskin och däck som är av grundläggande 
karaktär, liknande Stafetten men mer anpassad till deras arbetsuppgifter. En 
utbildning bör vara riktad mot catering, det vill säga den personal som operativt 
arbetar mot gäst. Denna utbildning bör vara mer utmanande och få de anställda att 
behöva fundera och få dem att lära sig någonting nytt. Stena Line bör även ha en 
utbildning som endast riktar sig mot nyanställda, där värdegrunden framgår och hur 
anställda arbetar kollegialt. 

Förutom ovanstående anser vi dessutom att det är viktigt för företaget att säkerställa 
att de anställda har möjlighet att utföra utbildningen i form av tid och plats. I vår 
undersökning har de framkommit att anställda som inte arbetar med en dator dagligen 
upplever svårigheter i att både få tid att göra den samt tillgång på dator. Vi föreslår ett 



40 
 

datarum där anställda ostört kan genomföra utbildningar. Detta skulle möjliggöra att 
de enkelt kan utföra utbildningen i mån av tid på arbetsplatsen, de kan gå dit när det 
är mindre att göra, alternativt när arbetspasset är avslutat. Ett annat förslag är att ge 
anställda ekonomisk ersättning för utbildningar som utförs efter arbetstid, det vill säga 
hemma. Dessa förslag är vad både anställda och forskare anser som 
motivationsfaktorer vid utbildning.  

Något vi reagerat på är hur Stafetten är utformad. En fördel tycker vi är att Stena Line 
använt ”sina” färger genomgående under utbildningen och utformat utbildningen så 
att flera sinnen aktiveras. Ett sätt att behålla fokus är att använda filmer, vilket 
Stafetten gör på ett bra sätt då den konkret exemplifierar agerande hos kollegor. Dessa 
faktorer bidrar till ett ökat lärande.  

Som tidigare nämnt upplever deltagarna i vår undersökning att e-learning är ett 
smidigt och modernt sätt att utbildas på. Däremot upplevs ett behov av att få samlas 
och diskutera utbildningen i efterhand, för att kunna ta till sig kunskapen. Vi tror att 
en e-learning utbildning måste kompletteras med diskussion där eventuella oklarheter 
kan diskuteras men även ta reda på om de anställda tagit till sig kunskapen på rätt sätt. 
Vi tror dessutom att det skulle leda till en ökad känsla av gemenskap på företaget. 

Ett sätt att kontrollera kunskapen är att använda sig av test, det kan med fördel 
genomföras i samband med e-learning utbildningen. I Stafettens fall ställs det frågor 
under utbildningens gång men vi anser att de behöver vara av svårare grad. Detta för 
att få känslan av att utbildningen genererar i viktig kunskap. Ett sätt att utföra testen 
kan vara i uppföljningssyfte, då i form av att ett test skickas till anställda en till två 
månader efter genomförd utbildning. Om en uppföljning av en utbildning ska lyckas 
är det viktigt med engagerade och motiverande chefer. Det är deras uppgift att ta reda 
på hur utbildningen varit, hur den uppfattats men även för att säkerställa att 
uppföljning av de anställdas kunskaper äger rum. De behöver använda olika 
ageranden på olika individer. Vissa anställda motiveras mer av att bli sedda och få 
feedback medan andra vill ha utmaningar.  

Vi tror att hur ledningen väljer att presentera utbildningen för cheferna är 
betydelsefull. De behöver klargöra syftet med utbildningen men även lyfta fram den 
anställdes perspektiv för att de i sin tur ska ta till sig utbildningen. I vår undersökning 
har vi upplevt att budskapet inte nått fram till de anställda utan verkar ha stannat hos 
cheferna. Vi har fått ta del av en powerpoint-presentation för cheferna som handlar 
om Stafetten samt frågor och svar som de anställda kan tänkas undra över. Detta 
underlag är tänkt att cheferna ska använda sig av när de presenterar Stafetten för sina 
anställda. Detta verkar inte ha skett då de anställda är osäkra på varför Stafetten ska 
genomföras. Vi har resonerat kring detta och kommit fram till att det är viktigt att en 
utbildning förmedlas på ett tydligt sätt där varje anställd kan omvandla syftet med 
utbildningen till sin egen arbetsinsats. Detta innebär att varje chef har ett stort ansvar 
att förmedla ut budskapet men även anpassa det så att de anställda inser vikten av 
utbildningen men även hur den kommer underlätta deras arbete.  
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Således är en chefs roll betydelsefull i hur utbildningsresultatet blir. Dessutom utgör 
rollen en viktig komponent i att medvetandegöra, motivera och stödja den anställda i 
att förändra sitt beteende, vilket är ett av syftena med Stafetten. För att bryta ett invant 
beteendemönster behöver varje anställd bli medveten om sitt nuvarande beteende. 
Den anställde behöver dessutom få förklarat hur han eller hon skulle gynnas av att 
förändra sitt beteende, annars kommer ingen förändring att ske. Chefen bär här ett 
stort ansvar i att coacha och informera varje individ för att uppnå bästa möjliga utfall 
av resultatet. 

De nyanställda uppgav att de kommer att ta efter beteendet från den befintliga 
personalen. Om befintlig personal inte inser varför en beteendeförändring gynnar dem 
kommer de att falla tillbaka i ett gammalt beteendemönster och de nyanställda 
kommer att börja bete sig på liknande sätt. Utbildningssatsningen blir då bortkastad, 
både i tid och pengar. Chefernas roll är därför återigen mycket viktig, det är de 
tillsammans med kollegor som kan se hur anställda faktiskt beter sig i 
servicesituationer och i kollegiala sammanhang. Ett beteende tror vi inte kan 
förändras om en individ själv inte vill eller förstår varför. Individer kan däremot 
motiveras eller inspireras till att förändra ett beteende. Tidigare studier visar på att 
individer genom bekräftelse av att bli sedda och medvetenhet kan välja att förändra 
sitt beteende, en uppfattning även vi delar. Alla förändringar behöver motivation för 
att genomföras.  

Stor andel av Stena Lines personal känner sig väl motiverade till att utbilda sig och 
upplever att företaget blivit bättre på att sin utbilda personal de senaste åren. De 
anställda känner sig uppskattade av att utbildas vilket vi ser som positivt eftersom att 
personalen är ivriga på att lära sig nya saker. Vår uppfattning är att Stena Line har 
skapat ett klimat där utbildning ses som positivt, vilket tyder på en stark egenskap hos 
företaget och bör därför bevaras.  

Vår uppfattning är att Stena Line är en organisation som arbetar mycket med lärande 
och har bland annat vunnit pris för årets kompetenssatsning 2011. Att döma från vårt 
empiriska material har vi kommit fram till att de anställda tycker att en utbildning är 
att lära sig någonting nytt eller utveckla en befintlig kunskap. Däremot upplever 
flertalet av dem att Stafetten inte bidragit till detta. Utifrån detta har vi dragit 
slutsatser kring att Stafetten inte är en utbildning utan ett sätt att förmedla information 
om hur en anställd bör bete sig, beteendemodifiering.  

Vi har reflekterat över att Stafettens syfte går i linje med Stena Lines affärsidé och 
vision, att ständigt förbättra servicen. Anledningen till att Stafetten togs fram har vi 
spekulerat kring, vi tror att det är ett sätt att införliva och sprida en värdegrund i 
organisationen. Detta på grund av att, efter att vi genomförde Stafetten, läste om deras 
affärsidé och vision hittar flertalet gemensamma nämnare samt på grund av att 
utbildningen är av grundläggande karaktär. Således tror vi att de vill ändra på ett 
beteende och sprida en värdering inom företaget.   
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7.1 Implikationer för forskningsfältet 
För forskningsfältet e-learning är det fortsatt intressant att undersöka hur uppföljning 
ska ske för att nå ett förändrat beteende. Eftersom vår undersökning tyder på att det är 
av stor vikt för att en e-learning utbildning ska bli lyckad och slutligen leda till ett 
förändrat beteende. Motivation är en stor del av detta och behöver därför beaktas 
under utbildningsprocessen.   
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 - Enkät 
 

Hej,	  

 

Du	  har	  valts	  ut	  att	  delta	  i	  en	  enkätundersökning	  därför	  att	  du	  har	  genomfört	  
utbildningen	  Stafetten.	  

Vi	  är	  två	  studenter	  från	  Högskolan	  i	  Halmstad	  som	  gör	  vårt	  examensarbete	  på	  
det	  Arbetsvetenskapliga	  programmet.	  Vi	  kontaktade	  Stena	  Line	   för	  att	  vi	  var	  
intresserade	   att	   göra	   vår	   undersökning	   på	   ett	   stort	   företag.	   Under	   våren	  
skriver	  vi	  vår	  uppsats	  och	  kommer	  därför	  att	  besöka	  Er	  under	  ett	  par	  tillfällen.	  
Vår	   undersökning	   handlar	   om	   huruvida	   personalen	   förändrar	   sitt	   beteende	  
efter	   genomförd	   utbildning	   via	   datorn	   och	   hur	   de	   anställda	   önskar	   att	   följa	  
upp	  sina	  nya	  kunskaper.	  För	  att	  kunna	  utföra	  vårt	  examensarbete	  behöver	  vi	  
Er	  hjälp	  

Den	   här	   enkäten	   är	   upplagd	   i	   tre	   delar.	   I	   den	   första	   delen	   önskar	   vi	   att	   du	  
besvarar	  frågor	  som	  handlar	  om	  personuppgifter,	  den	  andra	  delen	  handlar	  om	  
hur	  du	  ser	  på	  utbildning	  i	  arbetslivet.	  Den	  sista	  delen	  handlar	  om	  utbildningen	  
Stafetten.	  	  

Ditt	  deltagande	  i	  undersökningen	  är	  naturligtvis	  frivilligt.	  Väljer	  du	  att	  delta	  är	  
det	   betydelsefullt	   för	   undersökningens	   kvalité	   att	   du	   fyller	   i	   formuläret	   så	  
noggrant	   som	  möjligt.	   Efter	   att	   formuläret	   är	   ifyllt	   lämnas	   det	   till	   närmaste	  
chef.	  	  

Vi	   som	   oberoende	   forskare	   följer	   vetenskapsrådet	   riktlinjer	   för	   att	   bedriva	  
forskning.	  Dina	  svar	  kommer	  att	  behandlas	  anonymt	  och	  kommer	  endast	  att	  
användas	   som	  underlag	   till	   vår	   undersökning.	  Medverkan	   är	   frivillig	   och	   kan	  
när	  som	  helst	  avbrytas.	  	  

Vi	   skulle	   uppskatta	   Ert	   deltagagande	   och	   ser	   fram	   emot	   att	   träffa	   Er	   under	  
våren.	  	  

Har	  ni	  några	  frågor	  vänligen	  kontakta	  oss:	  

	   Anna	  Levander	   	   	   	   	   Åsa	  Rosén	  
     annlev09@student.hh.se	   	   	   	   	  	  	  asaros09@student.hh.se	  	  

  



 

Stena	  Line	  
1.	  Personuppgifter  
1.	  Kön	  

Man	  ☐	  Kvinna	  ☐	  
2.	  Ålder	  

20-‐30	  ☐	   31-‐45	  ☐	   46-‐60	  ☐	   61-‐	  ☐	  
3.	  Anställningsform	  

Fast	  anställd	  ☐	   Vikarie/Timanställd	  ☐	   	  

4.	  Anställningstid	  
Hur	  många	  år	  har	  du	  arbetat	  på	  denna	  arbetsplats?	  _____________	  år	  

5.	  Är	  du	  chef?	  

Ja	  ☐	   Nej	  ☐	  
6.	  På	  vilken	  avdelning	  arbetar	  du?	  	  

Maskin	  ☐	   Däck	  ☐	   Catering	  ☐	  
7.	  Vad	  har	  du	  för	  utbildning?	  (Kryssa	  för	  det	  alternativ	  som	  passar)	  

Grundskola	  	   	   	   	   ☐	   Folkhögskola/KY	   	   ☐	  

Gymnasieskola	   	   	   ☐	   Annat	  	   	   	   	   ☐	  

Universitets/högskoleutbildning	   ☐	  
2.	  Utbildning	  i	  arbetslivet	  (Ringa	  in	  det	  svarsalternativ	  som	  passar)	  

	   	   	   	   	  	  	  	  Stämmer	  	  	  Stämmer	  	  	  Stämmer	  	  	  Stämmer	  	  	  Stämmer	  
	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  helt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  delvis	  	  	  	  	  	  	  	  till	   	  	  	  till	  	   	  	  	  	  	  inte	  alls	  
	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  liten	  del	  	  	  	  	  	   viss	  del	  	  	  	  	  	  	  	  
1.	  Jag	  är	  motiverad	  att	  utbilda	  mig	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   3	   	  	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  

2.	  Jag	  tycker	  att	  utbildning	  är	  viktigt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   3	   	  	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  

3.	  Mitt	  beteende	  förändras	  efter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	   3	   	  	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
	  	  	  	  en	  utbildning	  

4.	  Jag	  får	  vara	  med	  och	  påverka	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  3	   	  	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
	  	  	  	  vilka	  utbildningar	  jag	  går	  	  	  	  	  

5.	  Jag	  tycker	  att	  mina	  kunskaper	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  3	   	  	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
	  	  	  	  efter	  en	  utbildning	  följs	  upp	  
	  

	  



 

3.	  Stafetten	  (Ringa	  in	  det	  svarsalternativ	  som	  passar)	  

	   	   	   	   	   Mycket	  	  	  Ganska	  	  	  Varken	  	  	  Ganska	  	  	  Mycket	  	  
	   	   	   	   	   	  	  	  	  bra	   	  	  	  	  bra	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  eller	  	  	  	  	  	  	  	  dålig	  	  	  	  	  	  	  	  dålig	  

1.	  Jag	  tycker	  att	  utbildningen	  	   	   	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
	  	  	  	  Stafetten	  var	  …	  

2.	  Jag	  tycker	  att	  målen	  med	   	   	  	  	  	  	  	  1	  	   	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
	  	  	  	  utbildningen	  var	  …	  

3.	  Jag	  tycker	  att	  utbildningsformen	  	   	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
	  	  	  	  var	  …	  	  

	  

	   	   	   	   	   Stämmer	  	  	  Stämmer	  	  	  Stämmer	  	  	  Stämmer	  	  	  Stämmer	  	  
	   	   	   	   	   	  	  	  helt	   	  	  	  	  	  	  delvis	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  till	  	   	  till	  	   	  	  inte	  alls	  
	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  viss	  del	  	  	  	  	  	  	  	  liten	  del	   	  

4.	  Jag	  upplever	  att	  mina	  kunskaper	  om	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  	  5	  
försäljning	  och	  service	  har	  ökat	  

5.	  Jag	  upplever	  att	  det	  är	  svårt	  att	  	   	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  	  5	  
	  	  	  	  genomföra	  utbildningen	  på	  arbetstid.	  

6.	  Jag	  är	  nöjd	  med	  hur	  mina	  kunskaper	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  	  5	  
	  	  	  	  följs	  upp	  efter	  utbildningen.	  

7.	  Jag	  motiveras	  att	  förändra	  mitt	   	  	  	  	  	  1	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	   	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  	  5	  
	  	  	  beteende	  tack	  vare	  Stafetten.	  	  

	  

Tack	  för	  din	  medverkan,	  

Anna	  &	  Åsa	  

	  

	  

	  

	  

	  

 



 

9.2 Bilaga 2 – Intervjuguide 
Intervjuguide 

Presentation av oss själva 

• Vårt examensarbete handlar om att undersöka hur Stena Line kan förbättra 
servicekulturen genom e-learning och hur personalen önskar att den följs upp. 
Vi vill undersöka om hur Stena Line kan mäta effekten av ett förändrat 
beteende efter att personalen har genomgått en e-learning utbildning. 

• Du kommer att vara anonym genom hela undersökningen och du kan välja att 
inte besvara någon fråga.  

• Är det okej om vi spelar in intervjun och antecknar? Det är endast för vårt 
bruk.  

• Intervjun kommer först att handla om utbildning, därefter e-learning, stafetten, 
uppföljning och förändrat beteende/motivation.  

Respondenten 

• Allmän bakgrund om respondenten (Ålder, anställningstid, anställningsform, 
avdelning, etc.)  

Utbildning allmänt/ lärande 

• Vad är utbildning för dig? 
• Hur tycker du att utbildning ska ske på arbetsplatsen? (Hur lär du dig bäst?).  
• Hur upplever du att Stena Line arbetar med att utbilda sin personal?  

o Hur är du med och påverkar vilka utbildningar du får gå? 
o Är det viktigt att vara delaktig? Varför?  

E-learning 

• Vad är e-learning? 
• Hur upplever du utbildningar som görs via datorn?  
• Har du tidigare erfarenheter av e-learning utbildningar? Vilka? Hur var dem 

jämfört med Stafetten? 

Stafetten  

• Hur var utbildningen Stafetten?   
o Vad var bra? 

• Hur tycker du att upplägget var (bilder, ljud, film, test)? 
• Vad har du lärt dig efter att ha genomfört utbildningen Stafetten? 
• Varför tror du att ni har gjort denna utbildning?  

o Har ni informerats om varför? 
• Vad var det bästa med Stafetten? 



 

• Vad tycker du borde förbättras med utbildningen? (Både utformning och 
innehåll) 

o Hur tycker du att Stafetten skulle utformats?  

Uppföljning 

• Vad har hänt efter att du gjort Stafetten?  
o Vad är uppföljning för dig? 
o Ska det ske via datorn? 

• Om du fick välja, hur skulle Stena Line då följa upp utbildningen? 
o Generellt; hur skulle du vilja att de följde upp utbildningar? (möten, 

utvecklingssamtal, tester, vidareutbildningar, löneförhöjningar) 

Förändrat beteende/ motivation 

• Hur förändras ett beteende? 
o Utbildning, successivt i det dagliga arbetet, kollegor, för att chefer 

kontrollerar hur du arbetar, etc. 
• På vilket sätt får du motivation till att förändra ditt beteende? 
• Hur motiveras du på arbetet? 
• På vilket sätt har Stafetten bidragit till att förändra ditt beteende kring service? 

 

 

 


