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Abstrakt 
Organisationer förändrar i allt större utsträckning sitt sätt att bedriva kompetensutveckling. 
Tidigare forskning på området visar att detta delvis är ett resultat av teknikens utveckling 
vilket innebär nya sätt att kommunicera och lära sig med stöd av teknik. En annan orsak till 
denna förändring är den globaliserade arbetsmarknaden och ett allt större fokus på 
effektivitet och lönsamhet. Dessa aspekter ger i växelverkan nya sätt att bedriva 
kompetensutveckling vilket för många medarbetare innebär en förändring. Vidare lägger allt 
fler organisationer fokus på att medarbetare själva skall ta ansvar för sin 
kompetensutveckling och bidra till en lärande organisation där kunskapsutbyte ses som en 
naturlig del av arbetsdagen. Mot bakgrund av dessa förändringar har denna studie fokuserat 
på medarbetares syn på begreppet kompetensutveckling. Denna kvalitativa studie har 
undersökt vad ett antal medarbetare inom en statlig myndighet i mellersta Sverige anser att 
kompetensutveckling innebär. Studien har inspirerats av fenomenologisk kunskapsteori och 
medarbetare från flertalet av organisationens verksamhetsområden finns representerade. 
Data har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer som spelats in och transkriberats. 
Analysen har skett genom tematisk analys och ingen analys av rådata påbörjades förrän 
samtliga intervjuer genomförts. Resultatet visade att medarbetare inom denna organisation 
är mycket motiverade att lära sig och att delta i kompetensutveckling både i traditionella 
former och med stöd av e-lärande. Många medarbetare menar att en stor del av lärandet sker 
informellt, något som inte alltid ses som en erfarenhet av kompetensutveckling. 
 
 
Nyckelord: E-lärande, Icke-formellt lärande, Informellt lärande, Kompetensutveckling, Traditionellt 
lärande. 
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Introduktion 

Inledning 
Organisationer väljer att i allt större utsträckning genomföra kompetensutveckling och 
informera medarbetare om nya rutiner med hjälp av e-lärande och tekniskt stöd. Detta kan 
ses som ett resultat av en rad faktorer, bl.a. teknikens utveckling, ökad flexibilitet och 
kostnadseffektivisering (Cheng, Wang, Yang & Jun Peng, 2011). Detta innebär en förändring 
för många medarbetare som har erfarenhet av att kompetensutveckling sker platsbundet och 
inom tydliga ramar, dvs ett lärande av icke-formell karaktär. Kompetensutveckling som sker 
genom icke-formella former kännetecknas av att det sker planerat eller målinriktat med syfte 
att tillägna eller förvärva ny kunskap eller specifika färdigheter (Ellström & Kock, 2008; 
Pimmer & Pachler, 2014). Teknikens framfart och utveckling möjliggör nya tillvägagångsätt 
när det kommer till att genomföra kompetensutveckling. Medarbetare behöver idag inte 
fysiskt samlas för att lära sig nya rutiner eller kompetenser för att klara det dagliga arbetet 
utan information kan förmedlas till alla medarbetare från centralt håll. Denna dynamik 
öppnar för nya möjligheter och från organisatoriskt håll ses det som fördelaktigt att kunna 
förmedla information till många medlemmar samtidigt, medlemmar som inte nödvändigtvis 
befinner sig på samma plats. Detta ställer emellertid också krav på att organisationens 
medlemmar använder och förstår den teknik som används i genomförandet av 
kompetensutveckling (Jaldemark, 2013). E-lärande är fortfarande ett område under 
utveckling med inspiration och ursprung från pedagogik och lärande på distans tillsammans 
med ny informationsteknik (Sangrá, Vlachopoulos & Cabrera, 2012).  

Kunskapen medarbetarna tillägnar sig genom olika former av kompetensutveckling kan 
ses som en kapacitet hos individen att framgångsrikt hantera eller genomföra 
arbetsuppgifter (Rönnqvist, 2004). Kunskap som erhålls genom kompetensutveckling kan ses 
som mer än bara konkret kunskap eller färdigheter som kopplas till genomförandet av 
specifika arbetsuppgifter. Det kan även innefatta intellektuella färdigheter, attityder eller 
värderingar som är värdefulla för både medarbetaren och organisationen. 
Kompetensutveckling kan likt lärande ses som en process där individer tar till sig kunskap 
och färdigheter som utvecklats gemensamt över tid genom olika former av kommunikation i 
gemenskaper (Wenger, 1998). Kompetensutveckling kan således uppstå som ett resultat av 
erfarenheter som individen eller gruppen gör genom handlande och samspel med sin miljö 
och omgivning (Wenger, 1998; Ellström & Kock, 2008). Tidigare forskning på området visar 
att det finns stor potential i det informella lärandet på arbetsplatser och att det utgör en stor 
del av den kunskap som används för att genomföra arbetsuppgifter och lära sig nya 
färdigheter (Le Clus, 2008). Om kompetensutveckling även sker i det informella 
sammanhanget och detta är något som organisationer strävar efter att uppnå genom att 
försöka skapa en form av lärande kultur med hjälp av e-lärande är det av intresse att 
närmare undersöka vad medarbetaren inom organisationen anser att kompetensutveckling 
är. 
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Problemställning 
En rad faktorer är viktiga att tänka på vid planering och implementering av 
kompetensutveckling. I utformandet av kompetensutveckling bör organisationer ta hänsyn 
till kontextuella faktorer som olika verksamhetensområden och vad medarbetarna behöver 
(Netteland, 2007). Den icke-formella kompetensutvecklingen som genomförs från 
organisationers ståndpunkt syftar till att öka medarbetarnas kunskap och färdigheter som 
anses behövas i arbetet. Detta utgör emellertid endast en del av den totala 
kompetensutvecklingen som sker inom organisationer. Tidigare forskning visar på att en stor 
potential finns i kunskapsutbytet som sker informellt på arbetsplatser (Le Clus, 2008; 
Tynjälä, 2008). Informellt lärande kan anses utgöra en del av den totala kompetensutveckling 
som sker inom organisationer kopplat till arbetsuppgifter. Detta blir intressant att ställa som 
motpol till de enorma resurser som läggs på icke-formell kompetensutveckling 
(Cunningham & Hiller, 2013). Implementering av e-lärande sker ofta med målsättning att 
effektivisera kompetensutvecklingen som bedrivs (Cheng et al. 2011). Samtidigt ger e-
lärande nya möjligheter till interaktion som kan ligga till grund för att skapa ett lärande där 
organisation och medarbetare tillsammans bidrar till ett kollektivt lärande (Netteland, 2007). 
En av fördelarna som lyfts med e-lärande är att  information blir mer lättillgänglig och kan 
nyttjas av många samtidigt. Den kanske största skillnaden mellan traditionell 
kompetensutveckling och kompetensutveckling som sker med stöd av e-lärande är att de 
fysiska gränserna suddas ut och deltagande är möjlig utan fysisk närvaro (Jaldemark, 2013). 
Vidare möjliggör e-lärande snabb kommunikation mellan olika delar av organisationen på 
ett sätt som tidigare inte varit möjligt genom bl.a. kommunikationssystem och intranät. 
Skiftet från att huvudsakligen bedriva kompetensutveckling traditionellt till att i allt större 
utsträckning ta hjälp av e-lärande i kompetensutveckling innebär en stor förändring både för 
organisation och medarbetare (Netteland, 2007). Kompetensutveckling och dess utformning 
sker ofta på organisationens villkor. Mot bakgrund av detta och skillnader i tillvägagångsätt 
att bedriva kompetensutveckling blir det intressant att undersöka vad medarbetarna anser 
att kompetensutveckling innebär.   

Definitioner 
 
E-lärande 
Vi kommer att i denna studie använda oss av begreppet e-lärande som ett samlingsbegrepp 
för användandet av olika former av digital teknik som används som ett verktyg för 
tillägnandet av kunskap. Det kan vara olika verktyg som organisationen och dess 
medlemmar använder sig av för att ta del av icke-formell eller informell 
kompetensutveckling (Sangrá, et al. 2012). 
 
Icke-formellt lärande 
När vi i denna studie pratar om icke-formellt lärande avser vi den typ av lärande i arbetet 
som är planerad och styrd och som sker i organiserad form vid sidan om det reguljära 
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utbildningsväsendet (SOU 2007:88). Denna kan ske både i traditionell mening dvs. kollegor 
samlas i en utbildningssal eller genom deltagande i en utbildning som ges med stöd av e-
lärande, exempelvis videolänk eller presentation som ges via intranätet. Gemensamt för 
detta icke-formella lärande är att det präglas av lärare-elev dvs. någon informerar och andra 
lyssnar (Rönnqvist, 2004; Pimmer & Pachler, 2014).  
 
Informellt lärande 
Gällande begreppet informellt lärande så definierar vi det i enlighet med ett lärande som sker 
på grunden av de erfarenheter som individer förvärvar genom olika aktiviteter som man 
kontinuerligt väljer att engagera sig i. Även om ett informellt lärande kan ske genom aktivt 
deltagande i olika aktiviteter så menar vi på att det inte nödvändigtvis är ett lärande som 
sker medvetet och avsiktligt. Detta informella lärande sker genom erfarenhetsutbyte i 
gemenskaper inom organisationen och genom genomförandet av arbetsuppgifter (Wenger, 
1998). Val av aktiviteter som individer är delaktiga i och arbetsuppgifter som utförs 
produceras genom olika strukturella faktorer i omgivningen, t.ex. arbetsfördelning på 
arbetsplatsen, traditioner och kulturmönster  (Ellström, 2004).  
 
Kompetens 
För att kunna undersöka vad kompetensutveckling är behöver vi i ett inledande skede 
definiera den första delen i det fullständiga begreppet, nämligen kompetens. Vi kommer att i 
denna studie avgränsa oss och definiera begreppet kompetens enligt en kapacitet i form av 
humankapital hos individer som kan översättas i prestationer. Kompetens ses som en 
kapacitet hos individer att framgångsrikt hantera eller genomföra arbetsuppgifter som denne 
har som ansvarsområde inom organisationen (Ellström & Kock, 2008). 
 
Kompetensutveckling 
Begreppet kompetensutveckling avser i denna studie processen som medarbetare genomgår 
när de tar till sig eller uppdaterar kunskap som sedan kan användas och direkt kopplas till 
genomförandet av arbetsuppgifter (Ellström & Kock, 2008). Denna kompetensutveckling 
anses i studien kunna ske både icke-formellt och informellt. Vad som anses vara kunskap 
och förmågor i arbetet måste således sättas i relation till varje enskild individ beroende på 
ansvarsområde. 
 
Traditionell utbildning 
I denna studie kommer vi att definiera och referera till traditionellt utbildning som 
utbildning och kompetensutveckling som sker inom en miljö där man samlas fysiskt i en 
utbildningssal eller tar del av utbildning och kompetensutveckling genom att åka på kurs 
eller seminarier. Denna definition avser alltså utformningen och inte lärandet som äger 
rum.   
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Disposition 
Denna studie är uppdelad i tre sektioner där den första innehåller Inledning, Problemställning 
och Bakgrund. I inledning och problemställning förklaras en identifierad förändring som i allt 
större utsträckning påverkar många organisationer när det kommer till sättet att 
kompetensutveckla som vävs samman med tidigare forskning på området. I den andra 
sektionen beskrivs i detalj tillvägagångsättet och genomförandet av studien i Metodavsnittet. I 
den tredje och sista sektionen presenteras och diskuteras det empiriska materialet i den 
avslutande sektionen Resultat och Diskussion. Slutligen så ger vi förslag på framtida 
forskning inom området som vi anser relevant för utvecklingen inom området 
kompetensutveckling.  
 

Bakgrund 

Organisationers förändring av kompetensutveckling 
I takt med teknikens utveckling och dess möjligheter till gränslös kommunikation och ökad 
flexibilitet väljer många organisationer att förändra sitt sätt att kompetensutveckla. Att 
genomföra kompetensutveckling med hjälp av videolänk, förinspelade presentationer eller 
material som delas på intranätet till medarbetare inom organisationen medför många 
fördelar för organisationen (Cheng et al. 2011). En ökad flexibilitet och 
kostnadseffektivisering är potentiella långsiktiga fördelar sett ur organisationens perspektiv. 
E-lärande möjliggör deltagande i kompetensutveckling och informationsutbyte av flera 
individer samtidigt, utan att organisationens medlemmar fysiskt behöver samlas. De fysiska 
gränserna för deltagande i olika former av utbildning i alla delar av samhället raderas mer 
och mer och resulterar i ett gränslöst deltagande i större utsträckning (Jaldemark, 2013). Det 
som sker inom organisationer med e-lärande och de förändringar som det innebär för 
organisationen och dess medlemmar kan förstås snarlikt det scenario som sker med lärande 
inom utbildning på distans. Fler kan ta del av samma information, oberoende av var man 
befinner sig och vilken arbetsbörda man har. E-lärande inom organisationer är dock mer än 
att bara genomföra punktmarkerad kompetensutveckling, det möjliggör också 
kommunikation mellan kollegor på nya sätt (Sangrá et al. 2012). E-lärande skapar nya 
möjligheter för organisationer och dess medlemmar när det kommer till att ta till sig ny 
kunskap och information rörande arbetsuppgifter samt ökar möjligheterna att informellt 
kommunicera inom ramen för hela organisationen. Nya möjligheter innebär också nya 
utmaningar för organisationer. E-lärande är ett relativt nytt fenomen och tidigare forskning 
på området visar att även om målsättningen många gånger är bl.a. kostnadseffektivisering 
och att öka medarbetarnas möjlighet till deltagande i kompetensutveckling uppnås det inte 
alltid i önskad omfattning (Netteland, 2007).  

Varför väljer organisationer att avsätta stora resurser på utbildningar och 
kompetensutveckling av personal? Är investeringarna ett resultat av rationella strategier där 
målsättningen är snabba och effektiva lösningar på problematik kopplad till 
kompetensutveckling eller är det ett sätt att sätt att uttrycka sig genom möjligheter och 
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trender på världsmarknaden? Olika synsätt på detta ger givetvis olika typer av svar. Två 
utgångspunkter för varför organisationer väljer att kompetensutveckla är teknologisk-
funktionellt och institutionellt synsätt (Ellström & Kock, 2008). Ett teknologisk-funktionellt 
synsätt betonar ett rationellt perspektiv med planerade strategier för att möta nya eller 
ökande kompetenskrav som resultat av förändrade villkor eller omständigheter på 
marknaden. Det kan t.ex. vara nya krav hos kunder och klienter eller förändringar inom 
organisationer och även den faktiska organisationen. Det fundamentala inom detta synsätt är 
att synen på utbildning och former av kompetensutveckling är medel eller verktyg för att 
främja möjligheten att ta till sig ny kunskap hos deltagande individer. En instrumentell och 
rationalistisk syn på utbildning råder genom att man ser kompetensutveckling som en 
ändamålsenlig process som kan kontrolleras med relativt enkla medel (Ellström & Kock, 
2008). Genom förstärkt kunskap hoppas man nå mål som ökad produktivitet, tillväxt samt 
trygghet på organisatoriska och sociala nivåer. Sett ur ett institutionellt perspektiv på varför 
organisationer väljer att investera resurser i kompetensutveckling så är betoningen på den 
icke-rationella processen. Investeringar i kompetensutveckling ses då inte som rationella 
ändamålsenliga utan av ökad legitimitet. Aktiviteterna eller handlingarna hos 
organisationen karaktäriseras då mer av hur en modern och effektiv organisation bör vara 
(Ellström & Kock, 2008). 

Dessa förändringar som sker påverkar givetvis organisationens medlemmar på olika sätt, 
hur man klarar av större förändringar påverkas i stor utsträckning av tidigare erfarenheter 
och bakgrund.  Av denna anledning blir därför viktigt att noga planera och tänka igenom 
syftet med förändringen av kompetensutveckling och kommunicera detta till medarbetare 
som berörs (Angelöw, 2010). I samband med större förändringar, exempelvis försök att helt 
lämna traditionellt platsbunden kompetensutveckling till förmån för e-lärande kräver 
varsam utformning med verksamhetens samtliga verksamhetsområden i åtanke. Stora 
organisationer innebär många gånger skilda verksamhetsområden och det som fungerar på 
en avdelning behöver inte vara ett bra upplägg för en annan avdelning. Av denna anledning 
bör organisationen ta avstamp i frågor som svarar på hur medarbetarna inom respektive 
avdelning genomför det dagliga arbetet och både utforma och planera olika typer av 
kompetensutveckling därifrån (Netteland, 2007). Samtidigt som organisationer bör ta hänsyn 
till olika verksamhetsområden och dess medarbetare existerar organisationer idag i en 
föränderlig miljö. Förändringar inom organisationer är något som är ett stående inslag och 
att som organisation inte anpassa sig och förändra på en rörlig och ständigt skiftande 
marknad kan medföra att man snabbt går under på grund av passivitet (Jacobsen, 2013).  

Icke-formellt och informellt lärande på arbetsplatser 
Grundsynen på människors sätt att lära och ta till sig ny kunskap görs i denna studie ur ett 
sociokulturellt perspektiv. Lärande är med denna utgångspunkt alltså något som sker 
genom all kommunikation mellan människor kring ett specifikt ämne. I denna studie något 
som exempelvis kan ske kring arbetsuppgifter och rutiner (Säljö, 2010). Utgångspunkten är 
således att kompetensutveckling är den process som innebär att ny kunskap eller 
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information kopplat till arbetsuppgifter anskaffas (Ellström & Kock, 2008). 
Kompetensutveckling kan med denna utgångspunkt ske både icke-formellt och informellt. 
Den icke-formella delen av kompetensutveckling utgörs av utbildning, information eller 
diskussion som är planerad och syftar till att medarbetare skall lära sig något nytt som 
behövs för att utföra befintliga eller nya arbetsuppgifter (Pimmer & Pachler, 2014). Den 
informella delen av kompetensutveckling kan ses som kommunikation och interaktion 
mellan medarbetare som leder till kunskap eller information som förbättrar möjligheten att 
utföra befintliga eller nya arbetsuppgifter. Den informella delen av kompetensutveckling är 
alltså något som kan ske genom det dagliga arbetet i gemenskaper (Wenger, 1998). Informellt 
kunskapsutbyte som leder till kompetensutveckling anses utgöra en stor del av det lärande 
som sker inom organisationer (Cunningham & Hillier, 2013). Detta gör att det blir intressant 
att vända blicken mot de enorma resurser som organisationer lägger på implementering av 
nya icke-formella sätt att kompetensutveckla både med hjälp av e-lärande men också 
kompetensutveckling i traditionell mening. I stora globala eller nationella organisationer är 
förändringen av sättet att kompetensutveckla självklart ingen enkel uppgift. Att gå från att 
fysiskt samlas för att ta del av information eller lära sig nya moment till att med hjälp av 
digitala verktyg eller mobila enheter genomföra samma process är givetvis en omställning 
för såväl organisation som medarbetare. Förändringar av detta slag är emellertid något som 
ökar och blir allt vanligare (Netteland, 2007).  

Sett ur ett organisatoriskt perspektiv för en global eller nationell verksam organisation 
finns många fördelar med kompetensutveckling med hjälp av ny teknik. Individer med 
liknande arbetsuppgifter i olika delar av världen eller landet kan enkelt kommunicera eller 
ta del av samma information samtidigt. Tydliga skillnader finns i genomförandet av 
kompetensutveckling i traditionell mening kontra med hjälp av e-lärande. Lärandet på 
arbetsplatsen både liknar, och särskiljer sig från lärande inom utbildningsinstitutioner. På 
samma sätt som studenter förväntas lära sig vissa saker som är förutbestämt i läroplanen 
förväntas många gånger medarbetare lära sig saker som organisationen fastställt att alla ska 
ta del av. Det kan handla om sådant organisationen anser att samtliga medarbetare skall ta 
del av i samband med introduktion vid nyanställning eller när förändringar sker (Tynjälä, 
2008). Situationen som individen lär sig i som medarbetare i en organisation kontra elev i en 
skola skiljer sig i större utsträckning. Som etablerad medlem i en organisation förväntas 
individen genomföra arbetsuppgifter, kommunicera med kollegor, delta i förändring 
samtidigt som lärande skall ske. De individer som deltar i detta sammanhang är ofta en 
betydligt mer heterogen grupp än den som deltar i en specifik utbildning inom en 
utbildningsinstitution. Det finns alltså en rad andra aspekter att väva in i utformning av 
lärande vilket medför att modeller som används för lärande inom traditionell utbildning inte 
helt enkelt kan överföras i ett arbetsplatslärande perspektiv. En förståelse för det informella 
lärandet som sker inom organisationer kan hämtas med utgångspunkt i Communities of 
practice (CoP) (Wenger, 1998). Individer inom organisationen, speciellt inom specifika 
avdelningar med samma eller snarlika arbetsuppgifter kommunicerar ofta med varandra och 
delar därmed erfarenheter vilket leder till utveckling av kunskap. Det faktum att 
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organisationer ser stor potential i det informella lärandet som sker genom genomförandet av 
arbetsuppgifter och kommunikation kring arbetsuppgifter mellan kollegor gör också att fler 
vill nyttja denna källa till medarbetares utveckling i större utsträckning (Cunningham & 
Hillier, 2013).  

Förutsättningar för lärande på arbetsplatser 
Att finna information om hur organisationen på bästa sätt kan effektivisera eller optimera 
möjligheterna till informellt lärande är ingen enkel uppgift. En förutsättning för att närma 
sig en lösning innebär att titta närmare på hur och när lärandet sker. Då detta informella 
lärande sker oplanerat, slumpmässigt och i allt från genomförandet av arbetsuppgifter till 
kommunikation mellan kollegor är detta en svår, om inte omöjlig uppgift att fastställa. Med 
bakgrund i den informella naturen av arbetsplatslärande är det ofta väldigt svårt för 
medarbetare att identifiera att lärande faktiskt sker (Tynjälä, 2008). Även om lärande på 
arbetsplatsen erhållit mer uppmärksamhet på senare år så tenderar medarbetare fortfarande 
att se kompetensutveckling och icke-formell utbildning som synonymt. Tidigare forskning 
lyfter olika faktorer där lärande sker i det dagliga arbetet; genom arbetet i sig själv, genom 
samarbeten och genom interaktion med kollegor. Lärande kan också ske i mötet med kunder 
och klienter, genom att hantera nya och utmanande arbetsuppgifter och genom att reflektera 
och utvärdera sin egen arbetsupplevelse samt genom icke-formell utbildning (Tynjälä, 2008). 
Lärandet som sker i arbetet kan delas in i en rad kategorier enligt; 1). arbetsuppgifter, som 
även kan inkludera snabbhet, effektivitet och samarbete.  2). medvetenhet och förståelse 3). 
personlig utveckling, t.ex. hantera känslor och lära sig av sina misstag. 4). lagarbete 5). 
arbets- och rollfördelningar 6). teoretiskt tänkande. 7). beslutsfattande och problemlösning 
8). omdöme. Lärande på arbetsplatsen kan också vara en negativ faktor om medarbetaren 
plockar upp dåliga vanor av sina kollegor. 

Kunskap om hur förutsättningar för att informellt lärande i större utsträckning skall 
möjliggöras finns etablerad i tidigare forskning på området. Denna tidigare forskning pekar 
på att sociala aspekter är en central del i att skapa förutsättningar. Att medarbetare känner 
en tillhörighet, att medarbetare kommer in i gemenskapen och att det finns etablerade 
medlemmar i organisationen att vända sig till som ny medarbetare är viktiga aspekter för att 
våga fråga och således också lära sig (Le Clus, 2008). E-lärande möjliggör nya sätt att söka 
eller dela information som rör konkreta arbetsuppgifter. Rutiner för genomförandet av 
arbetsuppgifter på intranätet kan  kompletteras med möjligheten att ställa frågor. Interna 
kommunikationssystem som exempelvis Skype och Lync integreras och möjliggör interaktion 
och därmed möjligheter till informellt lärande. För att dessa nya möjligheter ska bli en 
naturlig del av arbetet, och för att andra former av kompetensutveckling skall lyckas krävs 
också att det finns en motivation och vilja att ta till sig den information och kunskap som 
möjliggörs inom organisationen (Evans, 2011). Om medarbetare inte förstår syftet med 
tillgänglig information eller inte känner att den är användbar i det arbete de utför blir de 
heller inte motiverade att bli en del av informationsutbytet  som kan leda till lärande i större 
utsträckning (Wenger, 1998; Cunningham & Hillier, 2013). Det finns alltså en rad aspekter 
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som påverkar det informella lärandet och dess förutsättningar. Organisationen kan försöka 
skapa förståelse för varför icke-formell kompetensutveckling genomförs, vad den ska 
användas till, hur översätts den i arbetsprestation och genom detta öka intresset. 
Organisationen kan möjliggöra informellt lärande genom att skapa nya kommunikations- 
och informationsutbytes kanaler samt främja sociala aktiviteter på- och utanför arbetet. Ett 
aktivt arbete med detta kan vara en solid grund för att skapa en organisation där både 
medarbetare och organisation delar med sig av kunskap som leder till kompetensutveckling 
för båda parter. Även om tydliga teorier finns kring hur en lärande gemenskap bäst uppnås 
är det dock ingen garanti för att det lärande som sker inom dessa är det önskvärda (Wenger, 
1998; Tynjälä, 2008) och av den anledningen krävs det både arbete med att främja det 
informella lärandet samtidigt som icke-formella former noga beaktas i implementerings- och 
förändringsfaser (Netteland, 2007).  

E-lärande och dess implementering 
E-lärande skapar nya möjligheter för organisationer när det kommer till att upprätthålla och 
vidareutveckla den kunskap som existerar hos medarbetare och organisation. 
Implementering av e-lärande och nya sätt att utbilda och kompetensutveckla personal ställer 
höga krav på de som ska genomföra implementeringen (Netteland, 2007). I implementering 
av e-lärande bör organisationen utgå från rådande förutsättningar och kontextuella faktorer i 
organisation.  Ett vanligt misstag som ofta genomförs vid implementering av e-lärande inom 
organisationer är att man använder sig av standardiserade modeller. Eftersom 
organisationer och den miljö de opererar inom är i ständig utveckling behöver man vara 
beredd på att i sin implementering av e-lärande skapa utrymme för snabba förändringar i 
arbetsmiljön. Man ska vidare inte se implementering av e-lärande som en linjär och rak 
process utan som en dynamisk process där snabba förändringar är en realitet. Netteland 
(2007) argumenterar för att e-lärande ska vara hållbart och produktivt så behöver man 
adaptera det till lokala behov samt att planeringen och implementeringen av e-lärande måste 
ges utrymme åt olika perspektiv. Pimmer och Pachler (2014) lyfter också frågan gällande e-
lärandets produktivitet och menar på att för den ska vara effektiv och användbar ska 
informationen som medarbetaren söker efter finnas tillgänglig precis när den behövs. Det 
ska vara lätt och enkelt att ta fram information på arbetet när den behövs, t.ex. en checklista 
inför ett möte eller innan ett beslut behöver genomföras. Vidare betonar Pimmer och Pachler 
(2014) att bra kommunikationssystem inom organisationen där funktioner medför att man 
kan kontakta andra avdelningar som man inte normalt interagerar med medför ett lärande 
men också att sociala band skapas. Detta kan bidra till att skapa viktiga gemenskaper där 
lärande kan ske naturligt i arbetet (Wenger, 1998).  Cheng et al. (2011) menar att nya 
möjligheter är en av anledningarna till utvecklingen mot e-lärande inom organisationer. 
Tillgänglighet är en av dessa möjligheter organisationer kan söka i samband med 
implementering. Medarbetare kan nå information vid osäkerhet eller frågetecken kring 
genomförandet av arbetsuppgifter direkt via olika mobila enheter kopplade till 
organisationens interna system (Pimmer & Gröhbiel, 2011). E-lärande står också inför 
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utmaningen likt traditionell utbildning att det existerar olika lärstilar hos individer. Olika 
pedagogiska tillvägagångssätt kan krävas beroende på vilken typ av innehåll som ska nå ut 
till medarbetarna. E-lärande passar väldigt bra för just utmaningen med olika typer av 
lärstilar genom att den kan erbjuda flera olika angreppssätt. E-lärandet möjliggör lärande 
genom t.ex. ljud, bild och video och möjligheten att kombinera dessa medför en stor 
potential. Individer lär sig på olika sätt, och e-lärandets alternativ och möjligheter kan 
medföra många positiva fördelar (Pimmer & Pachler, 2014). 

Medvetenhet om komplexiteten i implementering av e-lärande måste också tas i 
beaktning och man måste vara noga med att inte underskatta utmaningarna som kan uppstå. 
Netteland (2007) har i sin studie undersökt hur implementering av e-lärande inom 
organisationen Telenor tog sig i uttryck. Förändringen sträckte sig över flera organisatoriska 
nivåer, projektgrupper och över en lång tidsperiod. Genomförandet av processen med 
implementeringen från toppen av organisationen till slutanvändaren kräver en uppsättning 
av kritiska moment, där varje moment presenterar en möjlighet för framgång eller 
misslyckande.  Netteland (2007) kunde påvisa gällande förändringen inom Telenor att om 
organisationen varit för naiv i sin planering och toppstyrt förändringen i hög utsträckning 
och inte tagit hänsyn till enskilda delar av organisationen så ledde detta till att man inte 
uppnådde en förväntad framgång i stora delar av organisationen. I samband med denna 
studie är e-lärande fortfarande ett relativt nytt område under ständig utveckling som hämtat 
mycket från lärande på distans (Sangrá et al. 2012). Tekniken möjliggör dock lösningar såväl 
för utbildning som kompetensutveckling men innebär också att organisationen som helhet 
måste förstås i samband med implementering av e-lärande processer. I denna studie är 
utgångspunkten att medarbetarna kan delta i kompetensutveckling både icke-formellt och 
informellt med hjälp av e-lärande. Tidigare forskning visar på att traditionellt lärande och e-
lärande i arbetet i högt utsträckning baseras på strukturerade utbildningsmodeller. 
Utgångspunkten blir då mer icke-formell än informell, och i realiteten och praktiken behöver 
det inte alltid se ut så, vilket medför att implementeringen blir genomförd på felaktiga 
stöttepelare eller teorier. Att lärandet inspireras utifrån en skolmiljö men genomförs i 
arbetsmiljö kan också medföra vissa utmaningar (Tynjälä, 2008; Pimmer & Pachler, 2014). 
 

Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva och förklara vad ett antal medarbetare inom en 
statlig myndighet anser att kompetensutveckling innebär. 
 

Forskningsfrågor 
 

1. Vilka erfarenheter av kompetensutveckling har medarbetarna inom organisationen? 
2. I vilken utsträckning används e-lärande i kompetensutveckling inom organisationen? 
3. I vilka sammanhang sker kompetensutveckling genom icke-formellt respektive 

informellt lärande?  
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Metod 

Ansats 
Syftet med studien har varit att ta reda på vad medarbetare inom en statlig myndighet anser 
att kompetensutveckling innebär. Med den målsättningen är det inte av intresse att 
undersöka kvantifierbara variabler, utan istället nå en djupare förståelse av begreppet 
kompetensutveckling hos medarbetaren. Mot bakgrund av detta så föll valet på en kvalitativ 
ansats till förmån för en kvantitativ sådan vilket vi argumenterar för att det bättre kan svara 
på syftet med studien och dess problemställning (Alvesson & Sköldberg, 2008). Insamlingen 
av materialet har gjorts i deltagares naturliga miljö, i detta fall på deras arbetsplats, vilket har 
givit en ökad förståelse för den kontext medarbetarna befinner sig i (Bryman, 2011). Studien 
har genomförts med inspiration utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Anledningen till 
detta är synen på människan som aktivt formande av uppfattningar om självet och 
omvärlden genom erfarenheter. Av den anledningen blir det ur ett fenomenologiskt 
perspektiv intressant att titta på hur varje enskild medarbetare upplever begreppet 
kompetensutveckling men också ha deras delade erfarenhet från aktuell organisation i 
åtanke (Bengtsson, 2001). Ambitionen var alltså att beskriva medarbetarnas upplevelse av 
begreppet så som det faktiskt upplevdes av dem utan att vi förvanskade deras syn på 
begreppet. Vi vill emellertid poängtera att detta är en inspiration av det fenomenologiska 
perspektivet snarare än en fullständig fenomenologisk studie.  Fenomenologin, utvecklad av 
Edmund Husserl intresserade sig ursprungligen för att finna sanning genom att studera 
människan och de processer som sker när vi konstruerar en förståelse av olika objekt och 
fenomen. Med denna syn skapar människan en förståelse genom upplevelser och tolkningar 
(Hartman, 2004). I denna studie har inget försök till att finna en absolut sanning om 
begreppet kompetensutveckling gjorts. Inspirationen i fenomenologisk kunskapsteori i 
denna studie har använts med syfte att försöka förstå hur medarbetarna genom tolkningar 
och tidigare erfarenheter bildar en uppfattning om kompetensutveckling. För att göra detta 
har vi varit tvungna att kliva utanför vår egen uppfattning av kompetensutveckling och 
försöka förstå hur deltagare i studien varseblir och tolkar begreppet. Denna förståelse har 
sökts genom att deltagarna själva fritt fått möjlighet att utforma svar om vad 
kompetensutveckling innebär för dem i deras naturliga miljö (Bengtsson, 2001; Hartman, 
2004). 

Urval 
Då syftet med studien var att ta reda på vad medarbetare inom en statlig myndighet ansåg 
att kompetensutveckling innebär valdes först en statlig myndighet och sedan ett specifikt 
kontor för aktuell myndighet. På detta kontor utgjorde populationen i studien samtliga 
medarbetare med minst ett års erfarenhet från aktuell organisation. Frågan om deltagande 
ställdes till samtliga dessa medarbetare mail ledes, totalt cirka 200 medarbetare uppfyllde 
kriteriet, av dessa anmälde 8 personer intresse och deltog i studien. Detta är en typ av 
målinriktat urval då vi specifikt sökt individer som uppfyller kraven ett års 
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arbetslivserfarenhet (Bryman, 2011). Anledningen till att detta målinriktade urval gjordes var 
för att säkerställa att finna respondenter som hade kunskap och erfarenhet av 
organisationens sätt att genomföra kompetensutveckling. Medvetenhet om att denna typ av 
urval kan medföra felkällor finns, exempelvis att respondenter som själva anmält intresse 
kan ha en agenda eller tydlig åsikt om ämnet som de vill framhäva. Ett obundet 
slumpmässigt urval hade givetvis varit önskvärt med utgångspunkt att alla deltagare skulle 
ha haft samma chans att komma med i studien, men omöjligt med tanke på tidsomfattning 
för studien. Vi har varit tvungna att rätta oss efter organisationens medlemmars 
tillgänglighet och frivillighet i deltagandet. Intresset i studien ligger på att finna en variation 
i upplevelser av kompetensutveckling snarare än att finna ett generaliserbart resultat, med 
avseende på det anser vi att det målinriktade urvalet är ett adekvat alternativ för denna 
studie. Nedan följer en kort presentation av respondenter i studien.  
 
Respondent1: Kvinna. Utbildad på högskolenivå och har kandidatexamen. Har arbetat inom 
organisationen 6år.  
Respondent2: Man. Utbildad på högskolenivå och har magisterexamen. Har arbetat inom 
organisationen 2år.  
Respondent3: Kvinna. Utbildad på Gymnasial nivå och har gymnasieexamen. Har arbetat 
inom organisationen 20år.  
Respondent4: Kvinna. Utbildad på högskolenivå och har kandidatexamen. Har arbetat inom 
organisationen 5år.  
Respondent5: Man. Utbildad på högskolenivå och har kandidatexamen. Har arbetat inom 
organisationen 14år. 
Respondent6: Kvinna. Utbildad på högskolenivå och har kandidatexamen. Har arbetat inom 
organisationen 6år.  
Respondent7: Man. Utbildad på högskolenivå och har magisterexamen. Har arbetat inom 
organisationen 6år. 
Respondent8: Kvinna. Utbildad på högskolenivå och har kandidatexamen. Har arbetat inom 
organisationen 15år. 

Datainsamlingsmetod 
Vi valde att använda oss av intervjuer som datainsamlingsmetod då syftet med studien var 
att undersöka medarbetarnas syn på kompetensutveckling. Valet föll då på att samla in 
datamaterial genom intervjuer. Av de olika intervjuformerna som existerar inom det 
kvalitativa tillvägagångsättet valdes semistrukturerad intervju som metod. Anledningen till 
just detta val berodde dels på att vi varit två personer som genomfört studien och 
de semistrukturerade intervjuer minimerar risken för fel som kan orsakas av skillnader i sätt 
att genomföra intervjuer. Den semistrukturerad intervjun har givit oss en ram att förhålla oss 
till (Bryman, 2011). En strukturerad intervju ger inte respondenterna möjlighet att fritt forma 
sina svar kring kompetensutveckling med strikta och rigida frågor.  En helt ostrukturerad 
intervjumetod hade varit ett alternativ och hade säkerligen kunnat fånga in mycket 
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intressant information men ansågs för svår att hantera både när det kommer till att 
genomföra intervjuerna och i efterföljande analys av den större mängd data som genereras 
(Hartman, 2004, Bryman, 2011).  

Valet av semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod innebär en subjektivitet i 
form av tolkningar av det som respondenterna återger i sina svar. Denna problematik kan 
också öka som ett resultat av att vi varit två personer som delat på intervjuarbetet (Bell, 
2006). För att minimera eventuella skevheter eller missuppfattningar i de frågor vi ställde till 
respondenterna genomfördes en pilotstudie med ett antal personer. Denna pilotstudie 
genomfördes med personer i vår närhet med liknande arbetsuppgifter inom både privata 
och offentliga organisationer. Frågor som identifierades som otydliga eller lätta att 
missuppfatta omformulerades som resultat av pilotstudien. Det är vår förhoppning att detta 
ökade kvalitén på den faktiska studien.  

Samtliga intervjuer spelades in och respondenter informerades om detta redan vid första 
kontakten. Öppenhet kring detta i ett tidigt skede gjordes för att inte riskera att  
respondenterna skulle bli ställda, obekväma eller överraskade av detta faktum vilket då kan 
leda till mindre uttömmande svar (Bell, 2006). Syftet med inspelningen var dels att 
möjliggöra transkription av data samt att kunna fokusera på själva intervjun och minimera 
behovet av att anteckna. Samtliga respondenter fick information om att syftet med 
inspelningen endast var att underlätta i analysarbetet och att inspelningarna var skyddade 
för obehöriga samt att materialet raderades i samband med arbetets slutförande. 

Instrument 
Instrument för datainsamlingen har bestått av intervjuguide och utrustning för att spela in 
intervjuer, (Bilaga 1). Intervjuguiden utgjorde ett användbart verktyg och stöd för 
datainsamlingen och bidrog till att kvalitén och strukturen i denna studie håller en god nivå 
(Bell, 2006; Bryman, 2011). Upprättandet av en intervjuguide gjordes med utgångspunkt i 
bakgrundens tre teman som utgår från studiens syfte. Bakgrundens teman är ett resultat av 
tidigare forskning och teorier som hjälpt att svara på studiens syfte. Intervjuguiden har 
upprättats med syfte att respondenterna fritt ska kunna utforma sina svar inom ramen för 
det aktuella ämnet. I intervjuguiden har följdfrågor skrivits ut som stöd, dessa kunde 
användas i de fall där respondenter ej gav uttömmande svar. Dessa förtrycka följdfrågor 
minimerar också risken att vi ska lägga orden i munnen eller leda respondenterna i en viss 
riktning. Utrymme för att göra enklare anteckningar har lämnats i intervjuguiden för att 
kunna komma ihåg saker av intresse. Intervjuguiden bör också ses som ett stöd och något 
som ökade chanserna till att vi genomförde intervjuerna på så lika sätt som möjligt, detta då 
vi var två personer som genomförde intervjuerna. I den utsträckning det var möjligt gjordes 
försök till att hålla ordningsföljden i enlighet med intervjuguiden. Detta för att uppnå en så 
likvärdig datainsamling som möjligt. Samtliga intervjuer spelades in vilket tillsammans med 
anteckningar från intervjuguiden underlättade strukturen i efterföljande analys. 
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Analysmetod 
Tillvägagångssättet när det gäller analyseringen av insamlat datamaterial har genomförts 
med utgångspunkt i tematisk analys (Bryman, 2011). Ingen analys av material påbörjades 
förrän samtliga intervjuer var genomförda. Detta för att inte påverka deltagarna under 
intervjuandets gång utan intervjua alla utifrån samma förutsättningar (Hartman, 2004). Detta 
gjordes också för att kunna fokusera på deltagarna och deras egna upplevelser under 
insamlandet av datamaterialet. Vi har i analysen av det insamlade datamaterialet ställt oss så 
objektiva som möjligt för att inte låta påverkas av egen förförståelse av ämnet men är 
givetvis medvetna om att risken för subjektivitet har varit en faktor. Vi har dock varit 
noggranna med åtgärder för att minimera detta så långt som det är möjligt. Exempelvis har 
en intervjuguide utformats med förtryckta följdfrågor för att inte ställa värderade och 
ledande frågor eller i övrigt lägga ord i munnen på deltagare. Det första steget i 
analysarbetet av materialet innebar transkribering av samtliga intervjuer. Det medförde att 
materialet blev mer lättöverskådligt att analysera (Hartman, 2004). Transkriberingen har 
genomförts med utgångspunkt i vad Norrby (2014) beskriver som bastranskription. Detta 
innebär att vi försökt återge berättelser så ordagrant som möjligt samtidigt som vissa 
justeringar gjorts för att spara tid och underlätta framställning. Dessa justeringar innebar i 
denna studie att vi valt att inte skriva ut samtliga ord i talspråk i genomförandet av 
transkriptionen, dels för att öka läsbarheten men också för att tidseffektivisera. Ord som 
“roligt” “faktiskt” och liknande har skrivits ut som skriftspråk istället för så som de uttalas i 
talspråk. Pauser markeras i transkriberad text och presenterade citat inom parenteser med 
punkter där varje punkt innebär en paus på cirka 0.5 sekunder (Norrby, 2014). Efter 
genomförda intervjuer och transkribering påbörjades analysarbetet utifrån en tematisk 
analys. I detta analysarbete har teman identifierats genom återkommande begrepp, 
repetitioner, likheter och skillnader. Data organiserades utifrån detta  i kategorier som kunde 
knytas till syfte och forskningsfrågor (Bryman, 2011). Samtliga transkriberade intervjuer har 
behandlats av oss båda i försök att uppnå så god nivå som möjligt på analysen. Genom 
denna analys av det totala datamaterialet har essensen i berättelser kunnat lyftas fram och 
presenteras i resultatavsnittet. 

Etiskt ställningstagande 
I denna studie så har utgångspunkten varit att uppfylla vetenskapsrådets fyra villkor med 
avseende på de etiska forskningsaspekterna. Dessa forskningsaspekter är; informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och slutligen det fjärde och sista nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2011). Gällande informationskravet så har vi informerat deltagarna om 
syftet med genomförd studie samt vilka rättigheter man som deltagare innehar. Initialt så 
har deltagarna blivit kontaktade via mail för en förfrågan om ett deltagande i studien. I 
missivet som skickades ut mail ledes (Bilaga 2) presenterades information till deltagarna 
gällande hur studien skulle genomföras. Gällande samtyckeskravet så informerades  
deltagarna att medverkandet i studien var frivilligt och att man hade rätten att om så önskas, 
avbryta sitt deltagande i studien när som helst under genomförandet. För att underlätta 



 14 

bearbetningen av det insamlade materialet så spelades intervjuerna in, detta har gjorts med 
samtycke från samtliga deltagare (Vetenskapsrådet, 2011). Med avseende på 
konfidentialitetskravet så har samtliga deltagare informerats om att uppgifter gällande deras 
identitet skyddas så att obehöriga ej skall kunna identifiera dem. I resultatavsnittet så 
beskrivs deltagarna på ett sätt som inte går att knyta dem till ett visst påstående eller 
yttranden, bl.a. genom att vi i presentationen av resultatet givit dem namn som respondent 
1-8 (Bell, 2006). Slutligen gällande nyttjandekravet så har information gällande hantering av 
insamlad data också delgivits, där vi informerat att tillgänglighet till data är 
lösenordskyddad och endast tillgänglig för oss studenter som genomför studien. Vidare har 
samtliga informerats att resultatet av intervjuerna enbart brukas i forskningsändamålsenliga 
syften (Bell, 2006). Inspelat datamaterial från intervjuerna samt transkriptioner kommer efter 
studiens genomförande att förstöras men ej tidigare än att examinator godkänt det slutgiltiga 
arbetet. 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka vad medarbetare inom en statlig myndighet anser att 
kompetensutveckling innebär. Som utgångspunkt och grundläggande förståelse för hur 
lärande i icke-formell- och informell mening sker har vi utgått ifrån en sociokulturell teori 
om lärande i gemenskaper (Wenger, 1998; Säljö, 2010). Studien är av kvalitativ karaktär av 
den anledning att syftet var att få en förståelse för vad den enskilde medarbetaren anser att 
kompetensutveckling är. Studien är inspirerad av ett fenomenologiskt perspektiv i avseende 
att förståelse söks i hos den enskilde deltagaren och anses utgöras av tidigare erfarenheter 
och tolkningar av begreppet. Dessa tolkningar och upplevelser av begreppet 
kompetensutveckling analyserades sedan för att finna gemensamma teman och kategorier 
som utgör underlag för resultatet. Vidare har vi försökt lämna vår egna förförståelse utanför 
genom att låta deltagare själva fritt utforma svar. Intervjuerna har också genomförts i 
deltagarnas naturliga miljö, dvs. på deras arbetsplats vilket också inspirerats av det 
fenomenologiska synsättet (Bengtsson, 2001; Hartman, 2004). Studien är dock inget försök till 
en fullständig fenomenologisk studie utan finns som en inspiration i genomförandet. Vi 
valde att genomföra semistrukturerade intervjuer istället för observation som metod eller 
helt ostrukturerade intervjuer som hade varit önskvärt i en fullständig fenomenologisk 
studie, detta pga. begränsningar i både resurser och kunskap. Deltagarna består av 
medarbetare inom statlig myndighet i mellersta Sverige och urvalet har varit ett målinriktat 
sådant och detta gjordes för att öka chanserna till att samla in relevant data (Bryman, 2011). 
Deltagarna har själva anmält intresse och av denna anledning kan skevheter i insamlad data 
finnas. Deltagare som frivilligt anmäler sig kan ha en dold agenda eller vara av mycket 
positiv- eller negativ inställning till organisationen. En medvetenhet kring detta finns, men 
för att säkerställa att vi lyckas samla in den data som är nödvändig för att genomföra studien 
har detta varit något vi varit tvungna att förlika oss med. Samtidigt ses inte detta som något 
negativt för denna studie då resultatet  inte avsågs generaliseras till populationen.  
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Datainsamlingen har genomförts med hjälp av metoden semistrukturerad intervju  för att 
deltagare fritt skall kunna svara på frågorna. Detta har varit ett stöd för oss som ovana 
intervjuare och tillsammans med intervjuguiden har tillförlitligheten ökat. Att låta 
deltagarna själva fritt utforma sina svar gjordes med en önskan att minimera risken för att vi 
som genomförde studien skulle förvanska deras syn på begrepp eller ta med egna 
erfarenheter av kompetensutveckling i beräkning. Vi har genomfört totalt åtta stycken 
intervjuer där vi fördelat dem och genomfört 4 stycken vardera. Det kan finnas både för- och 
nackdelar med detta, men mot bakgrund av att vi ville effektivisera insamlingen samtidigt 
som det har varit en utmaning att boka in intervjuer med medarbetarna på grund av deras 
åtaganden så ansågs detta som ett korrekt val. Möjligen kunde fler intervjuer resulterat i ett 
bredare material där extrema åsikter kunnat fångas in. Samtidigt upplevde vi att en mättnad 
uppnåtts i bearbetningen av insamlad data då berättelserna i de avslutande intervjuerna inte 
tillförde några nya synsätt utan mer eller mindre låg i linje med det som tidigare tagits del 
av. Denna mättnad kan vara ett resultat av urvalet och att deltagarna själva anmält intresse 
och att vi genom detta gått miste om extrema åsikter. Gällande den egna påverkan vid 
registrering av deltagarnas svar på intervjufrågorna så anser vi att intervjuguiden med 
förtrycka följdfrågor minimerade risken för att vi ställde annorlunda frågor till deltagarna. 
Innan datainsamlingen påbörjades genomfördes fem pilotintervjuer med individer i vår 
närhet med liknande arbetsuppgifter som deltagarna i studien. Detta medförde viss justering 
av intervjuguide då några frågor i den initiala guiden ansågs lätta att misstolka.  

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades vilket medfört en möjlighet att vi båda 
studenter har kunnat tagit del av det totala datamaterialet. Det har varit en styrka i analys 
och kodning av materialet och det har inneburit att vi minimerat risken för subjektiva 
tolkningar av materialet. I analysen har fokus legat på återkommande begrepp i 
datamaterialet vilket kan medföra att man blir blind för mindre perspektiv som kan vara av 
betydelse. Detta eftersom vi ej haft några för-kodade kategorier att använda. Samtidigt är 
avsaknaden av för-kodade kategorier ett aktivt val som gjorts med utgångspunkt i att inte 
färga materialet på förhand. Ett försök att minimera risken att gå miste om mindre 
förekommande begrepp har gjorts genom att vi båda gått igenom allt material.  

Ingen analys av materialet påbörjades innan det att samtliga intervjuer var genomförda. 
Detta för att inte börja finna teman eller kategorier som skulle kunna resultera i medveten 
eller omedveten påverkan på intervjuer som inte var genomförda (Hartman, 2004). En 
negativ aspekt med detta tillvägagångsätt är att det inte funnits något möjlighet att justera 
intervjufrågor under genomförandets gång. Av denna anledning var det viktigt att 
genomföra pilotintervjuer. Kodningen av datamaterialet har inneburit att data organiserats 
och kategoriserats. Kategorierna kan förklaras som återkommande begrepp i deltagarnas 
berättelser. Dessa kategorier mynnade sedan ut i centrala teman som ringade in 
respondenternas upplevelser och erfarenheter vilka utgör grunden för presentation av 
resultatet (Bryman, 2011). 
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Trovärdighet och Tillförlitlighet 
För att säkerställa att vi samlade in information som faktiskt svarade på syftet med studien 
skapades en intervjuguide, (Bilaga 1). För att stärka giltigheten i studien har det i ett tidigt 
skede genomförts pilottest av dessa frågor i intervjuguiden. Dessa pilottest har genomförts 
med personer i vår omgivning men som haft befattningar inom liknande yrkesområden. 
Genom att pilottesta materialet har detta medfört att frågor som eventuellt varit oklara eller 
otydliga har omformulerats och korrigerats för att skapa ytterligare tydlighet. Vi har under 
studiens förlopp hela tiden haft syftet i åtanke för att inte riskera att undersöka eller söka 
svar på andra frågor än det studien ämnat undersöka. Frågorna är formulerade på ett sätt 
som medför att de kan tillhandahålla djup och meningsfull information och vi har försökt 
undvika slutna frågor mot bakgrund av att studien ej intresserade sig för kvantifierbar 
information att jämföra med. Medvetenhet om potentiella skillnader i frågornas formulering 
och dess påverkan har funnits och genom att använda en intervjuguide där frågorna ställdes 
ordagrant tillsammans med förvalda följdfrågor har vi försökt minimera bias i form av det 
Bryman (2011) lyfter i form av den externa reliabiliteten. Samtidigt är vi givetvis medvetna 
om att den externa reliabiliteten är svår att garantera i form av replikering då den sociala 
världen ständigt förändras. Slutligen så var ambition att stärka tillförlitligheten i studien 
ytterligare genom att hela tiden vara noggranna genom att under arbetets gång poängtera 
tankar kring val av metod, genomförande samt redovisning av resultat av datamaterial. En 
del i reliabiliteten är att studien skall kunna återskapas, genom att vara öppna med hur 
urvalet genomförts samt att intervjuguide finns tillgänglig ökar möjligheterna till detta. Vi 
har i urvalet använt oss av ett målinriktat urval för att öka chanserna att få deltagare som 
kan ge svar på studiens syfte. Detta kan innebära att de deltagare som valt att delta inte 
behöver vara representativa för hela populationen. Detta ses inte som en nackdel i denna 
studie då vi inte avsåg generalisera resultatet till hela populationen. Med inspiration ur ett 
fenomenologiskt perspektiv så ligger intresset i att finna variationer i olika upplevelser på 
begreppet kompetensutveckling. Människan och dess livsvärld är komplex, och deras 
erfarenheter blir en central del i att förstå synen på kompetensutveckling (Bengtsson, 2005). 
Av denna anledning anser vi att det målinriktade urvalet har varit korrekt. Vi har valt att 
kort beskriva deltagarna i studien för att stärka trovärdigheten samtidigt som vi av etiska 
skäl försökt avidentifiera dem i så stor utsträckning som möjligt.  
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Resultat 
Syftet med denna studie har varit att ta reda på vad kompetensutveckling innebär för 
medarbetare inom en statlig myndighet. Under resultat presenteras åtta medarbetares 
berättelser och upplevelser kring begreppet kompetensutveckling och utformning av sådant 
på sin arbetsplats. Dessa upplevelser har samlats in med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer. I resultatet presenteras dessa medarbetare som respondent 1-8. Resultatet 
presenteras i tre teman vilka framkommit genom den analys som skett av det transkriberade 
intervjumaterialet. Dessa teman är ett resultat av begrepp och kategorier som återkommit i 
hög utsträckning i deltagarnas berättelser. Dessa teman är Upplevelser och erfarenheter kring 
kompetensutveckling, Lärande inom organisationen och Utmaningar och möjligheter med e-lärande 
inom organisationen. Under dessa teman återges deltagarnas skildringar så som de framkom 
under intervjuerna. Vi har valt att presentera citat i skriftspråk för ökad läsbarhet, pauser i 
medarbetarnas berättelser markeras med parenteser där varje punkt indikerar cirka 0.5 
sekunder.  

Tema1: Upplevelser och erfarenheter kring kompetensutveckling 
Under detta tema presenteras medarbetarnas upplevelse av begreppet kompetensutveckling 
samt deras erfarenheter av deltagande i olika former av kompetensutveckling inom 
organisationen. Den första kategorin berör hur begreppet kompetensutveckling upplevs av 
medarbetaren, den andra kategorin berör deras erfarenheter av deltagande i detta.  

Vad innebär kompetensutveckling? 
Synen på vad kompetensutveckling innebär skiljer sig åt bland medarbetarna. Synen på 
kompetensutveckling sträcker sig från att utveckla specifik kunskap för att klara av 
arbetsuppgifter till mer generell kunskap för yrkesrollen samt i viss mån personlig 
utveckling. Medarbetarna menar att kompetensutveckling är ett brett begrepp som både 
innefattar utformningen och innehållet av det man lär sig. Det är en viktig del i att kunna 
följa med i utvecklingen inom sitt yrkesområde, både specifikt kopplat mot arbetsplatsen 
men också generellt för den yrkesroll man innehar. Kompetensutveckling ses som en 
möjlighet att berika sig med kunskap som krävs för att klara av arbetet. Denna kunskap 
menar majoriteten av deltagarna i studien förvärvas genom deltagande i planerad 
utbildning. Några medarbetare lyfter också att nya insikter och kunskap kan förvärvas 
genom interaktion med kollegor i det dagliga arbetet.  
 

Jag tycker att det innebär att man kan få växa som person (..) det behöver inte alltid innebära 
att man lär sig nya saker, utan man kan bredda inom det område man är, ibland så kan det 
handla om ren repetition, nått man behöver göra, eller höra flera gånger för att bli påmind 
och att man kan växa som grupp (..) det behöver inte vara som person utan man kan också 
växa som grupp när en eller två har gjort en utbildning och de kommer hem och man kan (..) 
resonera och så (Respondent 3) 
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Ja, de första man tänker på är att gå kurser och sådär då men jag tycker egentligen inte att 
det är de som är viktigaste utan det är att komma igång med sitt verktyg eller ja (..) när man 
har jobbat några år tycker jag ofta kompetensutveckling för mig är det som sker varje dag på 
jobbet när man pratar med kollegorna eller gör något nytt som man aldrig har gjort förut 
(Respondent 4) 

 
Dessa olika citat kan illustrera olika synsätt och upplevelser av begreppet 
kompetensutveckling och vad medarbetarna anser att det innebär. En gemensam nämnare i 
dessa återberättelser är synen på att ta till sig ny kunskap eller information i någon 
utsträckning. Vissa respondenter pekar på att kompetensutveckling erbjuder en möjlighet att 
få utvecklas på ett personligt plan eller yrkesmässigt plan.  Några respondenter uttrycker det 
som en nödvändighet som arbetsuppgifterna kräver av dem. Att utvecklas på ett personligt 
plan innebär för vissa medarbetare en möjlighet att presentera bättre i sitt arbete men också 
att utvecklas som individ. 

Erfarenheter av kompetensutveckling inom organisationen 
Medarbetarna beskriver en rad olika former av tillvägagångsätt gällande 
kompetensutveckling när de återberättar sina erfarenheter. Medarbetarna lyfter bl.a. interna 
utbildningar t.ex. kurser och e-lärande utbildningar, erfarenhetsutbyte mellan kollegor och 
formella möten där man går igenom rutiner, information samt problematiska ärenden och 
situationer. Några medarbetare lyfter handledning av mer erfarna kollegor som en stor del i 
deras introduktion och initiala lärande på arbetsplatsen. Detta ses av dessa medarbetare som 
en viktig del i att lära sig grunderna när man är ny på arbetsplatsen. Detta är en viktig del i 
socialisationsprocessen och utgör en del i den lärande organisationen då dessa medarbetare 
nu agerar mentorer för ny medarbetare själva.  
 

Alltså när jag började så satt jag med en person som typ lärde mig (..) Det var väl mest den 
personen, ibland några andra (…) Sen så ganska snabbt när det kom in några andra efter 
mig så började jag bli handledare för dem (Respondent 6) 

 
När medarbetarna vidare berättar om sina erfarenheter av kompetensutveckling inom 
organisationen nämns ofta utbildningar av olika slag. Medarbetarnas berättelser om vad 
kompetensutveckling innebär tar i många fall avstamp i kompetensutveckling av icke-
formellt slag. Det kan röra sig om att åka iväg på utbildning eller delta på kortare 
utbildningar som genomförs via e-lärande och intranätet. Några av medarbetarna lyfter 
personlig kommunikation och att rådfråga andra som kompetensutveckling när de talar om 
sina erfarenheter. Medarbetarna menar att det är stort fokus på kompetensutveckling i olika 
former när man är ny på arbetsplatsen men att detta sedan reduceras successivt. Som 
etablerad medlem i organisationen förväntas man ta större ansvar för det egna lärandet och 
själv aktivt söka en stor del av informationen som krävs för att utföra arbetsuppgifter och 
fånga upp nya arbetssätt och rutiner.  
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Jag har deltagit i kompetensutveckling där man skickats iväg på utbildning, alltså rest till 
hotell eller annat kontor och suttit åtta till sexton och gått igenom allt steg för steg väldigt 
djupgående (..) jag har också deltagit i telefonutbildning och kortare, eh (..) 
webbutbildningar via intranätet, det har varit stor variation på hur man har fått lära sig 
saker (Respondent 1) 
 
Sedan jag kom hit (…) Då skickade man en person dit, och en person dit (..) och det kunde 
dessutom vara samma sorts kurs man var ute efter men man gick på olika ställen (…) och då 
får man ju inte riktigt samma bas ändå, det är ju klart att olika aktörer gör det på sitt sätt 
(Respondent 8) 

 
Kompetensutveckling inom organisationen genomförs i ett brett spektrum från traditionell 
utbildning t.ex. i undervisningsmiljö på kontor eller hos extern aktör, personlig 
kommunikation och utbildningar via intranät och olika e-lärande verktyg. Samtliga 
respondenter anser att det finns ett relativt tydligt syfte med den kompetensutveckling som 
sker inom organisationen. När deltagarna pratar om syftet bakom kompetensutveckling görs 
ofta kopplingar mot den icke-formella kompetensutveckling som bedrivs. Medarbetarna 
anser att kompetensutvecklingen genomförs för att säkerställa att man arbetar utifrån 
samma rutiner och tar beslut på så lika sätt som möjligt, vilket är en uttalad målsättning.  
 

Inte alltid, men (..) Ofta, tycker jag att dom är väldigt tydliga med varför utbildning 
genomförs, men det finns undantag där man undrar varför man ska göra det här (..) men i 
nio av tio fall tycker jag att syftet är tydligt (Respondent 1) 
 
Ofta är utbildning relaterat till det dagliga arbetet som vi gör, så (..) Jag tycker att det går att 
använda sig av absolut, det är nödvändigt att ta del av informationen för att använda den i 
arbetet (Respondent 1) 
 
För min del att utvecklas när jag påbörjat nya arbetsuppgifter men, eh, också för att, vad 
heter det, (..) hålla sig uppdaterad, repetera sånt man hört förut men inte alltid gör 
(Respondent 3) 
 
Jaaa (..) syftet med kompetensutvecklingarna är ofta tydliga (.) de görs mot bakgrund av (..) 
tillexempel nya lagar eller förändringar. Det blir inte så mycket att de bara görs för att göras. 
Det gillar jag inte alls (…) Men det stärks ofta med att varför ska detta göras (Respondent 5) 

 
En samstämmighet finns bland medarbetarna angående bakomliggande syfte med den 
kompetensutveckling som de deltagit i. Medarbetarna menar att syftet dels är att ta del av ny 
kunskap för att kunna genomföra arbetsuppgifter, utvecklas i sin yrkesroll men också för att 
stärka och vidareutveckla befintlig kunskap. Medarbetarna menar att även om man deltagit i 
kompetensutveckling eller lärt sig ett nytt arbetsmoment så är kunskap en färskvara som kan 
behöva repeteras. Mot bakgrund i det upplever medarbetarna att syftet i sig blir att ta till sig 
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och repetera kunskap, något som inte alltid uttryckligen behöver kommuniceras från 
organisationens sida menar medarbetarna. 

Tema2: Lärande inom organisationen 
Flera medarbetare menar att interaktionen med kollegor utgör en form av lärande men alla 
ser det inte nödvändigtvis som kompetensutveckling. När medarbetarna berättar om hur de 
hanterar problem som uppkommer under arbetsdagen så lyfter majoriteten att man vänder 
sig till kollegor för att få hjälp och stöd i ärenden och handläggningsfrågor. 
Arbetsuppgifterna som deltagarna i studien ansvarar för genomförs huvudsakligen 
självständigt och involverar beslut i ärenden som direkt påverkar kund, av denna anledning 
lyfter medarbetarna säkerställning av rättssäkra arbetssätt som mycket fundamentala delar i 
det dagliga arbetet.  
 

Det är viktigt att vi pratar med alla i gruppen och inte har favoriter (..) det är även ett 
lärande inom gruppen, man lär sig också, om någon kommer och frågar mig, är det även ett 
lärande för mig (..) den personen kanske belyser något jag inte tänkt på så löser vi det 
tillsammans eller så, det är ett sätt att, eh (.) vi kompetensutvecklar inom gruppen på ett sätt 
och vis (Respondent 2) 
 
Behöver man hjälp så blir det ofta så att man frågar kollegan som sitter närmast, till exempel 
kan du kolla på det här ärendet (..) Jag tycker faktiskt att man lär sig jättemycket av att prata 
med kollegor om olika ärenden (Respondent 6) 

Kollegorna - ett viktigt stöd  
Kommunikation mellan medarbetarna inom organisationen utgör en stor del för hur 
information om om förändringar och kunskap når medarbetare. Majoriteten av 
medarbetarna genomför primärt sina arbetsuppgifter självständigt men vänder sig frekvent 
till kollegor för råd. Detta utgör alltså en central del av det lärande som sker inom 
organisationen. Medarbetarna vänder sig i första hand till kollegor i sin arbetsgrupp som 
finns på samma kontor men det är också vanligt att med hjälp av interna 
kommunikationssystem ställa frågor till kollegor på andra kontor med samma 
ansvarsuppgifter. Vissa medarbetare har en uttalad strategi i sin arbetsgrupp att frågor skall 
spridas för att alla ska vara delaktiga i lärandet som sker. Några medarbetare berättar att de 
aktivt vänder sig till personer de vet har den kunskap som krävs för att lösa det problem 
som uppstått eller som kan fungera som en länk till att finna svar på frågor.  
 

Jag arbetar med vanlig handläggning av ärenden och som samordnare så (..) kundservice i 
telefon, det kan va möten med andra rättsliga samordnare runt om i landet, videomöten. Det 
kan vara möten med min arbetsgrupp där vi går igenom nya regler eller eventuella 
frågetecken kring ärenden eller tolkningar (Respondent 1) 
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Jag arbetar med handläggning av ärenden, telefonkontakt med olika kunder samt lite 
tekniskt stöd på kontoret i vissa fall. Jag gillar att jag inte vet i mitt arbete hur dagen ska bli 
på förhand (…) tillexempel om man sitter i telefon, vilka får man då prata med? vilka 
situationer dyker upp? Det är bra att dagen är väldigt öppen och föränderlig (Respondent 5) 
 
Vi löser ju ofta problemen tillsammans på något sätt (..)det kan ju stå att någon är ansvarig 
för något men det finns ju som ofta alltid fler tankar som står bakom det i slutet (Respondent 
7) 

 
Det självständiga arbetet innebär att medarbetarna måste hålla sig ajour med förändringar i 
sätt att handlägga och besluta i ärenden. Arbetsdagen präglas för många medarbetare av 
möten där ny information delges. Vid förändringar inom organisationen delges information 
på olika sätt beroende på vilken typ av förändring som skall genomföras. Kollegorna utgör 
även där en viktig del i informationsspridningen. Personliga relationer spelar en viktig roll i 
hur och när man får information om vissa förändringar. Ett brett kontaktnät inom 
organisationen innebär att information snabbare når medarbetare. Detta innebär att som ny 
medarbetare kommer information om förändringar främst från intranät och utskick från 
chefer. Många kommunikationskanaler ställer höga krav på att informationsflödet fungerar, 
vilket medarbetarna i stor utsträckning anser att det gör.  
 

Jag får det oftast via vår rättsavdelning, eller så av produktionsstödsavdelningen som tar 
fram nya rutiner, eller via direktutskick, via mail eller intranätet, vi har många 
kommunikationskanaler. Ibland behövs flera olika kanaler eftersom alla kanske inte ska ha 
information direkt utan någon ska delegera vidare (Respondent 1) 
 
Beroende på vem man känner så kan informationen komma till en (…) tillexempel nu är 
något på gång, eller (..) nu kan detta vara påväg att hända (Respondent 5) 
 
Dels så får vi information på intranätet, sen så har vi ju några som rättsliga samordnare som 
tar upp nya rättsliga saker, och även rutiner och så men det tar man på möten och så (…) och 
sen pratar vi med varandra, jaa, det är väl det jag kommer på nu såhär (Respondent 6) 

Viljan att ta till sig ny kunskap 
Medarbetarna berättar att en viktig del i kunna hantera arbetsuppgifter och hänga med i 
utvecklingen är att ett intresse för att ta till sig ny kunskap föreligger. Denna vilja att 
utvecklas grundas både på ett personligt intresse för yrket samt ses som en nödvändighet för 
att klara av arbetet. Kunskapen lyfts också i perspektiv som att det bidrar till att kollegor har 
större möjligheter att ta beslut utifrån en så gemensam grund som möjligt. Detta ses som 
mycket positivt då det innebär att beslut blir så lika varandra som möjligt vilket innebär en 
mer rättvis behandling av kunder. Vissa medarbetare menar att möjligheten att lära sig nya 
saker också innebär nya utmaningar vilket leder till man känner sig mer stimulerad på 
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arbetet. Många medarbetare lyfter också att det är genuint roligt att lära sig saker som leder 
till utveckling i någon form.  
 

Ja men det tycker jag, jag tycker att det är tråkigt att göra samma sak hela tiden, jag tycker 
det är roligt med något nytt. Det är roligare att känna att man blir bättre och mer säker på 
det man gör, jag gör ett bättre arbete då om jag känner mig säker, då är det bara bra om man 
får utbildning (Respondent 1) 
 
Har du en skala eller? (..) Hahaha, nä men, jag är jättemotiverad att ta till mig ny kunskap (..) 
det är en förutsättning för att kunna ha det är jobbet, en person som vill ha mer fasta rutiner 
att gå till varje dag, den ska inte jobba i den här gruppen det funkar inte, det är förändring 
hela tiden, man måste ta till sig ny kunskap hela tiden, man måste tycka att det är roligt och 
stimulerande (Respondent 2) 

Tema3: Utmaningar och möjligheter med e-lärande inom 
organisationen 
Det tredje och sista temat som vi har identifierat i vår analys av datamaterialet berör de olika 
utmaningar och möjligheter som e-lärande medför inom organisationen. E-lärande utgör en 
del av den kompetensutveckling som sker icke-formellt inom organisationen. Ett stort antal 
av deltagarna i studien upplever att e-lärande erbjuder många möjligheter och fördelar för 
kompetensutveckling men att det samtidigt också innebär en komplexitet och utmaning när 
det kommer till att ta till sig kunskap genom detta. 

Synen på olika former av kompetensutveckling  
Samtliga medarbetare ser både lärande genom traditionell utbildning och e-lärande som 
kompetensutveckling. Det existerar en samstämmighet när det kommer till upplevda 
utmaningar med kompetensutveckling som genomförs med hjälp av e-lärande. E-lärande 
används på flera olika sätt inom organisationen och benämns ofta av medarbetarna som e-
learning eller e-utbildningar. En aspekt som medarbetarna saknar inom e-lärande men lyfter 
positivt med traditionell utbildning är mötet och interaktionen med andra, detta är något 
som saknas inom e-lärande som de ofta deltar i inom organisationen men det finns många 
andra positiva aspekter med denna form av kompetensutveckling enligt medarbetarna. 
Flexibilitet och möjligheten till att dela upp utbildning fördelat vid olika tillfällen är aspekter 
som poängteras som mycket positiva med e-lärande. Det faktum att utbildningsmaterial som 
ges via e-lärande finns tillgängligt efter avslutad utbildning ses som positivt av 
medarbetarna. Detta möjliggör repetition och en möjlighet att återkomma till materialet vid 
funderingar. Detta är något som medarbetarna lyfter som en fördel med e-lärande kontra 
traditionell utbildning.  

 
E-utbildningar är ofta förinspelade men det händer också att utbildningar leds via 
videolänk, där någon genomför den på plats, då spelas den oftast in och kan sedan visas för 
andra runt om i landet, då kan jag tycka att man får en annan bild av utbildningen, en annan 
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information just då det är en fysisk person som står och gestikulerar och 
förklarar  (Respondent 1) 

Jag gillar inte att sitta och lyssna på förinspelade röster som bara maler på. E-learning är bra 
för vissa. Sämre för andra. Ibland kan e-learning vara för simpla eller för övertydliga (…) det 
kan nästan bli lite dagisnivå. Det kan ju vara bra i sig för nya medarbetare som kanske är 
osäkra eller inte har varit med så länge (…) men för mer rutinerade och vana personer kan 
det bli att man blockerar ut det man lyssnar på i e-kursen och fortsätter med att handlägga 
något annat ärende under tiden (Respondent 5) 

 
Erfarenheterna medarbetarna har av e-lärande sträcker sig från förinspelat material som 
finns tillgängligt på intranätet eller utbildningsportalen till kortare utbildningar som 
genomförs via videolänk. Det förinspelade materialet upplevs som användbart för 
grundläggande utbildningar men många saknar möjlighet till interaktion. Det finns också 
negativa erfarenheter av e-lärande som genomförs och vissa medarbetare menar på att det 
kan vara svårt att utforma innehållet och veta vilken nivå utbildningen skall vara på  då det 
är förinspelat och riktas till flera olika individer. Vid traditionell utbildning har utbildaren 
möjligheten att genomföra justeringar i material och angreppssätt beroende på vilken grupp 
som deltar. Detta ses som en nackdel i e-lärande utbildningar och är tillsammans med den 
stora avsaknaden av interaktion negativa aspekter som medarbetarna lyfter.  
 

Fördelarna med e-lärande är att det är tidseffektivt och det krävs inte så stora resurser för att 
genomföra utbildningen, det är bara sitta vid en dator några timmar, nackdelarna kan jag 
tycka är (…) att den som har tagit fram utbildningen kan inte stämma av om informationen 
har gått fram, om den har uppfattats på rätt sätt, den där dialogen kan jag sakna när man 
sitter med e-utbildning, har jag tolkat det här rätt? Om det uppstår några frågor vart ska jag 
vända mig och så vidare? (Respondent 1)  
 
Nu vet jag inte om jag är gammalmodig men, jag tycker dom här fysiska träffarna, typ 
konferensliknande utbildningarna är bättre, du får en helt annan kontakt med människor, 
och det är väl så i samhället i övrigt att mycket med tekniken är bra men den mänskliga 
kontakten försvinner helt och hållet (…) Du kan ställa frågor direkt till föreläsarna, man 
sitter ofta i grupp och arbetar, vilket gör att man får ett helt annat utbyte man kan resonera 
sig till svaren, problematisera och ställa frågor, allt det där försvinner totalt i en webbaserad 
utbildning där blir du bara inmatad (Respondent 2) 
 
Ja, möjligheten att interagera med andra, den saknar jag ju helt när man sitter själv med egna 
grejor (…) Såvida man inte bestämmer mellan kollegorna att nu gör vi den och sedan 
återkopplar vi, men det är ju liksom inte meningen (…) Frågan är vart går gränsen mellan 
det vi ska lära oss igenom att inte interagera och det vi behöver för att repetera och försöka 
fånga grejor som kommer utanför? (Respondent 8) 
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Avsaknaden av interaktion eller möjlighet att ställa frågor och diskutera med övriga 
utbildningsdeltagare ses som den stora nackdelen med förinspelat material som ges genom 
e-lärande. Fördelarna är flexibiliteten som erbjuds genom möjligheten att genomföra 
utbildning när som helst men motpolen till detta blir också att det kan vara svårt att finna 
balansen mellan att genomföra ordinarie arbetsuppgifter och utbildning. Att själv ansvara 
för att planera genomförandet av utbildningen är en stor utmaning, här uppstår en 
balansgång mellan att ansvara för sin egen kompetensutveckling och att genomföra 
arbetsuppgifter. Medarbetarna upplever att det är lättare att göra valet att bortprioritera 
kompetensutveckling som sker genom e-lärande än motsvarande i traditionella former. 
Traditionell utbildning sker ofta på en specifik tid och på en specifik plats, vilket medför att 
organisationen ofta investerar stora resurser genom att man behöver avsätta tid för att 
medarbetarna ska kunna ta del av utbildningen. Denna scenario blir inte aktuellt vid e-
utbildning vilket medför att medarbetarna upplever att organisationen inte avsätter samma 
tid och resurser för utbildning. 

E-lärande och kompetensutveckling 
Avsaknaden av kommunikation blir problematiskt när utbildningarnas komplexitet eller 
omfattning ökar upplever många medarbetare. Möjligheten att ställa frågor vid osäkerhet är 
något som medarbetarna saknar i mycket hög utsträckning i det e-lärande de deltagit i. På 
samma sätt lyfter medarbetarna avsaknaden av att kunna stämma av att informationen har 
nått fram på rätt sätt efter avslutad utbildning. Även om kontrollfrågor förekommer så 
upplevs det som en nackdel att inte djupare kunna stämma av och diskutera med andra 
utbildningsdeltagare. Några medarbetare har delvis löst detta genom att genomföra 
utbildningarna tillsammans, men menar på att även om detta är ett alternativ så upplevs det 
som att meningen med en e-utbildning då går förlorad. Tanken med e-lärande är att varje 
medarbetare ska kunna ta till sig samma kunskap enskilt vilket här inte fullt ut fungerar. 
Flexibilitet i tid och anpassningsbarhet till olika lärstilar lyfts som både för- och nackdelar. 
Flexibiliteten ses som en klar fördel men vissa medarbetare menar att det förinspelade 
materialet inte nödvändigtvis passar alla lärstilar och att det är svårt att anpassa till olika 
nivåer av förförståelse. En delad uppfattning hos medarbetarna är att desto mer djupgående 
och omfattande utbildningen är desto svårare blir det att ta till sig den via e-lärande som 
upplevs passande för mer ytliga utbildningar av medarbetarna. Detta mot bakgrund av att 
en osäkerhet kan uppstå när man inte känner att man kan säkerställa att man tolkat 
informationen rätt.  
 

Jag tror på att olika människor lär sig olika, man har olika lärstilar (…) Det som funkar för en 
person behöver inte fungera för en annan person. En nackdel är då att de inte fångar upp 
hur alla personer lär sig vilket gör att det kan bli svårt för vissa personer. Det blir inte 
optimalt (Respondent 5) 
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Jaa (…) att nå många personer med samma budskap, om budskapet är enkelt nog att 
framställa i ett sånt format som går att leverera med tjänsterna. Eller genomföra på ett bra 
sätt ska jag säga (…) Det funkar ju sämre om det blir mer komplext, desto mer komplext det 
blir desto svårare blir att utveckla. Flervalsalternativ (…) det blir ju inte bra tillslut. Det 
personliga utbytet med lärare-elev, vissa gånger krävs ju det liksom (Respondent 7) 
 
Det som är bra att som individ kunna göra det när det passar dig, an kan avsluta och börja 
där man avslutade eller backa och kolla på bitar igen. Det kan också vara roligare att titta på 
istället för att gå in och kolla i en manual. När det finns upplagt som en e-learning grej så 
kanske det blir tydligare illustrerat, jaha, kunde man göra såhär? (Respondent 8) 

 
E-lärande ses också som ett alternativ till att gå in och läsa färdiga rutiner på intranätet. Det 
möjliggör en illustration av hur man ska hantera olika ärenden och ibland illustreras olika 
exempel på hur beslut kan tas beroende på vilka aspekter som föreligger. Vidare ser man e-
lärande som ett bra komplement till traditionell utbildning men medarbetarna menar att 
organisationen behöver reflektera över i vilken utsträckning det bör användas. Det fungerar 
som ett mycket bra verktyg i repetition, uppdatering och att använda om man missat ett 
ordinarie utbildningstillfälle. Svårigheten ligger i att skapa  utbildningar som håller hög 
kvalitet som samtidigt passar komplexa arbetsuppgifter. 

Sammanfattning 
En röd tråd i medarbetarnas berättelser om kompetensutveckling är att de gör en koppling 
till kunskap som i någon utsträckning används för det dagliga arbetet. Medarbetarnas 
skildringar och upplevelser av kompetensutveckling ses dels som att förvärva ny kunskap 
som konkret används i arbetet och mer generell sådan för yrkesrollen men också en 
vidareutveckling på den kunskap man redan besitter. Kompetensutvecklingen ses främst av 
medarbetarna som något som sker icke-formellt genom olika insatser från organisationen. 
Ett antal av medarbetarna upplever  att kompetensutveckling även kan ske i den dagliga 
kontakten med kollegor och det informationsutbyte som sker sinsemellan. Samtliga 
medarbetare tycker att syftet med kompetensutveckling som genomförs är tydligt. Ett 
lärande sker på flera olika plan inom organisationen men oftast görs kopplingar mellan 
lärande och kompetensutveckling till utbildningsinsatser som sker av icke-formell karaktär 
snarare än det som sker mellan kollegor i det dagliga arbetet samtidigt som detta lyfts som 
en central del för det totala lärandet. Kollegorna är ett stöd i det dagliga arbetet och en av 
många kommunikationskanaler. Organisationen tillämpar flera sätt att kommunicera ny 
kunskap och information. Motivationen till att ta till sig ny kunskap genom icke-formell och 
informell kompetensutveckling är mycket hög hos medarbetarna. Denna motivation grundar 
sig på en nyfikenhet hos individerna och att lära sig nya saker ses som en viktig del i att 
utvecklas i sin yrkesroll och för att kunna hantera den ständiga förändring som sker. Att lära 
sig nya saker är något som vissa medarbetarna menar resulterar i en större arbetsglädje. 
Argument riktas också mot att kunskap medför att man genomför liknande beslut i så hög 
utsträckning som möjligt. E-lärande ses precis som traditionell utbildning som 
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kompetensutveckling och ges i en rad olika former. Den stora skillnaden i dessa två olika sätt 
att delta i kompetensutveckling är interaktionsmöjligheterna. Möjligheten att ställa frågor till 
utbildningsledare eller diskutera utbildningen med andra deltagare saknas ofta i det e-
lärande som sker inom organisationen då det främst rör sig om förinspelat 
material.  Majoriteten av medarbetarna upplever att e-lärande är bättre lämpat för generella 
och kortare utbildningar.  
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Diskussion 
Studiens syfte har varit att belysa vad kompetensutveckling innebär för medarbetare inom 
en statlig myndighet. Av studiens resultat och vår tolkning av denna har det framkommit att 
medarbetarna i hög utsträckning kopplar erfarenheter av kompetensutveckling till 
utbildningsinsatser som bedrivs planerat och målinriktat och är av icke-formell karaktär. 
Dessa erfarenheter ligger i linje med vad Rönnqvist (2004) beskriver som icke-formella 
former av lärande och kompetensutveckling. Samtidigt beskriver medarbetarna begreppet 
kompetensutveckling, alltså dess innebörd, som något som innebär personlig utveckling, 
utveckling inom yrkesrollen och att specifikt lära sig för att kunna utföra arbetsuppgifter. 
Medarbetarna lyfter vidare att mycket lärande sker i det dagliga arbetet med kollegor genom 
kommunikation och interaktion. Men när de återger sina erfarenheter och upplevelser av 
kompetensutveckling de deltagit i inom organisationen ligger fokus på sådant av icke-
formell karaktär snarare än informellt lärande och personlig utveckling.  

Tidigare forskning på området pekar på vikten av att betona syftet med 
kompetensutveckling för att medarbetarna ska vara motiverade att ta till sig kunskap 
(Cunningham & Hillier, 2013). Detta är något som föreligger i hög grad inom organisationen 
utifrån medarbetarnas berättelser och upplevelser. Medarbetarna ser både den utbildning 
som ges via e-lärande och i mer traditionella former som kompetensutveckling. 
Kompetensutveckling är den process som innebär att medarbetare tar till sig kunskap och 
information som krävs för att klara av arbetsuppgifter (Ellström & Kock, 2008). I resultatet 
framgår att medarbetarna får denna information och kunskap, dels genom icke-formell 
kompetensutveckling men också genom informellt lärande. Några medarbetare lyfter detta 
informella lärande som en del av kompetensutvecklingen, majoriteten av medarbetarna i 
studien pekar främst på den icke-formella, målstyrda och planerade kompetensutvecklingen 
som just kompetensutveckling när de talar om sina erfarenheter av det. En bakomliggande 
orsak till detta kan vara att det för medarbetarna är svårt att greppa exakt när själva lärandet 
sker i det informella sammanhanget. När medarbetarna genomför kompetensutveckling av 
icke-formellt slag är det tydligt att syftet är någon form av lärande. Det lärande som sker i 
det informella sammanhanget är inte lika lätt att identifiera vilket kan vara en av 
anledningarna till att det inte anses vara  kompetensutveckling. Informellt lärande i arbetet 
utgör emellertid en stor del av lärandet på arbetsplatsen men samtidigt ser många 
medarbetare synonymt på icke-formell utbildning och kompetensutveckling (Tynjälä, 2008).  

Deltagarna målar upp en bild av informellt lärande genom att beskriva att de frekvent 
vänder sig till kollegor för hjälp och rådfrågning under arbetsdagen även om deras 
arbetsuppgifter i huvudsak innebär ett självständigt arbete. Många medarbetare lyfter den 
kollektiva kunskapen hos kollegorna som en central del i genomförandet av arbetet. Det 
informella lärandet på arbetsplatsen är alltså något som bidrar till lärandet inom 
organisationen, oberoende om det ses som kompetensutveckling eller inte (Cunningham & 
Hillier, 2013). Informellt lärande sker i gemenskaper som i stor utsträckning utgörs av den 
arbetsgrupp medarbetarna tillhör men sträcker sig även utanför dessa gränser till andra 
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kontor och delar av organisationen som möjliggörs av med stöd av teknik (Wenger, 1998). 
När medarbetarna fritt får beskriva sina erfarenheter av kompetensutveckling målar de upp 
en bild av icke-formell sådan och de berättar med utgångspunkt i både traditionella och e-
lärande utbildningar man deltagit i (Pimmer & Pachler, 2014). När medarbetare istället fritt 
får beskriva innebörden av begreppet kompetensutveckling sker beskrivningen i ett bredare 
spektrum och inkluderar allt från personlig utveckling till icke-formella färdigheter. Detta är 
något som medarbetarna i hög grad erhåller genom de gemenskaper de deltar i på 
arbetsplatsen. (Wenger, 1998; Le Clus, 2008). Forskning på området informellt lärande på 
arbetsplatsen har visat att det medför en stor potential och att det även utgör en stor del av 
den kunskap som medarbetare använder sig av för att genomföra arbetsuppgifter och för att 
utveckla förmågor (Le Clus, 2008). Genom resultatet av vår studie så kan vi se att detta är i 
enlighet med medarbetarnas berättelser. Medarbetarna lyfter kollegornas kunskap och råd 
som viktiga delar i genomförandet av arbetsuppgifter och pekar också på vikten av att lära 
av varandra i gemenskaper inom organisationen. Sett mot bakgrund av medarbetare i denna 
organisation där de lär sig informellt av varandra i stor utsträckning blir det också intressant 
att reflektera över resultatet som visar att en koppling inte sker mellan kompetensutveckling 
och informellt lärande av samtliga deltagare. Lärandet mellan kollegor sker ofta mot 
bakgrund av en specifik arbetsuppgift eller viss typ av ärende, något som icke-formell 
kompetensutveckling också berör. Ellström och Kock (2008) lyfter två typer av 
kompetensutveckling där utförandekompetensen direkt kopplas till genomförandet av 
arbetsuppgifter enligt rutiner och regler samt utvecklingskompetensen vilket innebär förmåga 
till egna initiativ och ansvar för det egna arbetet och lärandet som rör arbetet. Utifrån 
deltagarnas berättelser går det att se att utförandekompetensen i stor utsträckning inom 
organisationen erhålls genom icke-formell kompetensutveckling och utvecklingskompetensen 
primärt ses som ett eget ansvar och något som medarbetarna utvecklar genom att ta hjälp av 
varandra. Medarbetarna vänder sig till kollegor för råd och stöd i genomförandet av 
arbetsuppgifter vilket möjliggör lärande utan icke-formella insatser.   

E-lärande utgör en stor del av den icke-formella kompetensutveckling som medarbetarna 
deltar i inom organisationen. Samtliga deltagare i studien har deltagit både i traditionell 
kompetensutveckling och via e-lärande. En fördel som deltagarna lyfter med e-lärande 
utifrån deras erfarenheter och upplevelser är att det ger en dimension av flexibilitet. 
Möjligheten att genomföra utbildning när tid finns, eller att dela upp utbildningen, samt att 
ta del av utbildningen i efterhand om man varit frånvarande är något som ses positivt och 
också en av många bakomliggande orsaker till att organisationer väljer att implementera e-
lärande (Cheng et al. 2011). E-lärande erbjuder många möjligheter till utformning som kan 
anpassas till olika lärstilar menar Pimmer och Pachler (2014). Eftersom individer lär sig på 
många olika sätt går samma utbildning att utforma genom en rad olika tillvägagångsätt. En 
förutsättning för att olika lärstilar skall tillgodoses är att dessa möjligheter faktiskt används 
och samma utbildning utformas på olika sätt. För deltagarna i denna studie är erfarenheterna 
av utformning av e-lärande främst kopplad till förinspelat material t.ex. PowerPoint med 
berättarröst eller möten och genomgångar via videolänk. Organisationen använder sig alltså 
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inte fullt ut av alla möjligheter som erbjuds genom e-lärande för olika former av 
kompetensutveckling, utbildning och kommunikation (Sangrá et al. 2012). Organisationen 
vill att medarbetarna i större utsträckning ska ansvara för sin kompetensutveckling och 
samtidigt ska organisationen präglas av en lärkultur där medarbetarna lär sig av varandra. I 
utformningen av kompetensutveckling har organisationen valt att till en stor del använda sig 
av e-lärande. Detta blir en motsägelse då man kommunicerar ut att medarbetarna ska lära 
sig av varandra, men samtidigt utformas e-utbildningar som enligt medarbetarna saknar 
möjligheter till interaktion och möjlighet att ställa frågor. Vi kan se en tendens här att 
organisationen vill kompetensutveckla genom olika gemenskaper och genom ett 
sociokulturellt lärande men avsaknaden av interaktion blir ett starkt slag mot detta. 
Medarbetarna pekar i sina utsagor ofta på att man lär sig av varandra och menar på att det 
utgör en mycket viktig och bra del i lärandet som sker inom organisationen. Vi kan alltså se 
att lärandet sker utifrån ett sociokulturellt perspektiv där gemenskaper med delade intressen 
utgör en viktig del i kunskapsutbytet (Wenger, 1998; Säljö, 2010). Tanken med e-lärande är 
att varje medarbetare ska kunna ta till sig samma kunskap enskilt vilket medarbetare i denna 
studie inte fullt ut upplever fungerar. Detta som ett resultat av att en del i 
kompetensutvecklingen anses utgöras av kommunikation och interaktion med andra 
kollegor som deltar (Wenger, 1998; Säljö, 2010). Då denna aspekt saknas i det förinspelade 
materialet och ingen möjlighet till frågor eller dialog finns upplever medarbetarna detta som 
en stor nackdel. I några fall har medarbetarna löst detta problem genom att sätta sig 
tillsammans och genomföra utbildning för att kunna ställa frågor till varandra och diskutera 
sinsemellan. Detta är ännu ett exempel på medarbetarnas önskan av kommunikativa inslag i 
utbildning och kan kopplas till lärande i gemenskaper. Frågan vi kan ställa oss är hur 
effektivt och hur bra fungerande ett sådant e-lärande verkligen är?  

Andra förutsättningar för att kunna ta del av e-lärande är att en förståelse för tekniken 
som används.  Ingen deltagare i studien lyfter användandet av tekniska redskap exempelvis 
datorer eller mobila enheter eller dess mjukvara som krävs för att delta som ett hinder. En 
annan viktig förutsättning för deltagande i all form av kompetensutveckling är tid. 
Deltagarna upplever en svår balansgång mellan fördelen flexibilitet och eget ansvar i 
deltagande i e-lärande. Svårigheten ligger i att kunna avvara tid till genomförandet av 
utbildning parallellt med det dagliga arbetet. Möjligen finns här en aspekt som 
organisationen inte fullt ut beaktat i och med att deltagarna upplever denna balansgång som 
svår och kan vara något som blir ett inslag av stress snarare än tillfälle att lära (Netteland, 
2007; Evans, 2011). Även om e-lärande utgör en del av den icke-formella 
kompetensutvecklingen så upplever majoriteten av deltagarna en avsaknad av 
interaktionsmöjligheter som ofta är ett stort inslag i traditionell utbildning. En 
återkommande aspekt hos medarbetarna är att lärande sker i interaktion med kollegor och 
därav blir interaktionen en mycket viktig och central del i utbildning och ses som en viktig 
aspekt för att det ska vara givande (Wenger, 1998). Genom interaktion får medarbetarna 
möjligheten att säkerställa att de uppfattat kunskap och information korrekt. Detta bidrar 
inte bara till utveckling för den enskilde medarbetaren och de kompetenser eller kunskap 
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som krävs för att klar av arbetet. Att medarbetarna frekvent vänder sig till varandra leder 
också till ett utvecklande av gruppen som kollektiv. Sett utifrån Wenger (1998) och 
perspektivet CoP bidrar de gemenskaper som finns inom organisationen till ett personligt 
och professionellt lärande. Vidare kan information och erfarenheter spridas mellan kontor 
runt om i landet genom intranätet eller olika chattrum som medarbetarna kan använda sig 
av. 

Enligt tidigare forskning finns många utmaningar med implementering av e-lärande och 
Netteland (2007) menar på att man måste utgå från rådande förutsättningar inom 
organisationen vid implementering och förändring av e-lärande. Vidare menar Netteland 
(2007) att implementering av e-lärande ofta resulterar i läger som antingen är positiva eller 
mycket negativa. Överlag ser deltagare i denna studie positiva möjligheter med e-lärande 
men några deltagare är negativa och ser få eller inga positiva aspekter med e-lärande annat 
än att det är bättre än att inte få någon utbildning alls. Denna studie har identifierat att 
kommunikation mellan medarbetare utgör en stor del av det lärande som sker inom 
organisationen. Ofta sker denna kommunikation och interaktion med kollegor när osäkerhet 
i genomförandet av arbetsuppgifter uppstår och dialogen leder till ett lärande. Mot 
bakgrund av detta är det intressant att det e-lärande som erbjuds medarbetarna inom 
organisationen i stort saknar interaktionsmöjligheter. Pimmer och Pachler (2014) menar att 
interaktionsmöjligheter också ger en möjlighet till att knyta nya relationer inom 
organisationen. Utifrån medarbetarnas berättelser skulle implementering av bättre 
interaktionsmöjligheter i befintlig kompetensutveckling kunna leda till fler gemenskaper 
som kan ligga till grund för att fortsatt bidra till informellt lärande samt stärka den befintliga 
kompetensutvecklingen som ger både icke-formellt och informellt. 

Framtida studier 
I genomförandet av denna studie har ett antal aspekter för vidare forskning utkristalliserats. 
Organisationer strävar i allt större utsträckning efter att medarbetare skall ta större ansvar 
för sin egen kompetensutveckling och bli en del av kunskapsutbytet. I denna studie har det 
framkommit att medarbetare är en del av kunskapsutbytet och att detta i stor utsträckning 
sker informellt som komplement till den icke-formella kompetensutvecklingen som bedrivs. 
Medarbetare ser inte nödvändigtvis detta som kompetensutveckling och av den anledningen 
vore det i framtiden intressant att undersöka hur organisationer aktivt kan arbeta med att 
skapa en ökad förståelse hos medarbetare och organisation för att det informella lärandet 
kan vara en del av kompetensutvecklingen. Vidare vore det av intresse att närmare 
undersöka implementering av kommunikationsmöjligheter i e-lärande som används för 
kompetensutveckling. I denna studie har det framkommit att detta är en aspekt som 
majoriteten av deltagare i studien saknar. Kontext och rådande situationer är viktiga 
aspekter att ta hänsyn till vid implementering av e-utbildningar och av den anledningen 
vore det av intresse att undersöka om organisationer tar avstamp i olika teorier för lärande i 
sin implementering av detta. I detta fall hade en identifiering av det utbredda informella 
lärandet på arbetsplatsen möjligtvis kunnat innebära en annan approach på implementering 
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av e-kurser. Kan ökade interaktionsmöjligheter leda till att e-lärande får en ännu större roll i 
kompetensutvecklingen inom aktuell organisation? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

 
 
Före intervjuns början ställer vi frågan till deltagaren om denne har några frågor eller 
ovissheter gällande deltagandet i studien samt informerar än en gång om syftet med studien. 
Vidare informerar vi om Vetenskapsrådets fyra råd gällande god forskningsetik en 
ytterligare gång. Dessa krav är; Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 
slutligen Nyttjandekravet. Denna information har redan i tidigare skede lämnats skriftligen till 
deltagarna. Intervjuerna kommer att spelas in men endast med syfte att underlätta i analys.  
 
Samtliga intervjufrågor kan omfattas av följdfrågor som; Kan du förklara lite mer? På vilket 
sätt? Kan du utveckla det mer? Det du sa om … var intressant, kan du utveckla? Beskriv en 
typisk situation när … ? Detta medför att vi kan få mer uttömmande och djupgående svar 
som kan stärka det vi redan fått tagit del av. 
 
Syfte; Att ta reda på vad medarbetare inom en statlig myndighet anser att kompetensutveckling är. 
 

Tema 1 - Kompetensutveckling 
 

• Inledningsvis, kan du berätta lite om vad ditt arbete innebär?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

• Om du utgår från dina egna arbetsuppgifter, vad är viktigt för att man ska kunna 
klara av arbetet på ett bra sätt anser du? 
Kunskap, egenskaper, stöd. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

• Beskriv vad du anser att begreppet kompetensutveckling innebär för dig? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
• I samband med förändrade rutiner eller arbetsuppgifter, hur får du information 

om dessa?  
Är det ett bra tillvägagångsätt? Varför? Om du själv fick komma med förslag på hur det skulle 
ske vad skulle det vara?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
• Berätta om dina erfarenheter av kompetensutveckling inom organisationen? 

Upplever du någon förändring sedan du började arbeta här? Vilken? För/nackdelar med det? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
• Berätta om hur den kompetensutveckling du deltagit på arbetsplatsen varit 

utformad? 
Upplägg? Antal deltagare? Vad ligger bakom beslut att genomföra kompetensutveckling 
upplever du? (ex. nya direktiv internt, politiska beslut som förändrar arbetet, om-
organisering) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

• Upplever du att det finns ett syfte med den kompetensutveckling du deltagit i? 
Varför? Vad har syftet varit? Har du kunnat använda den kunskap du lärt dig? Hur?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Tema 2 - Informellt lärande 

 
• Berätta om hur du genomför dina arbetsuppgifter? 

Om du stöter på problem i genomförandet av en arbetsuppgift hur löser du det? Arbetar du 
självständigt eller tillsammans med andra med dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Hur 
många arbetar tillsammans med en arbetsuppgift? Varierar det vem man arbetar tillsammans 
med? Hur påverkar det ditt arbete? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

• Hur ser arbetsgruppen du tillhör ut idag?  
Hur många är ni på avdelningen/teamet? Är det vanligt med förändringar i arbetsgruppen? 
Varför? Hur upplever du gemenskapen i arbetsgruppen? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 



 
• Pratar du om arbetsuppgifter med dina kollegor under arbetsdagen? 

Om inte, varför? Om ja, vad kretsar diskussionerna om? Upplever du att det hjälper dig i 
arbetet att prata med kollegor om arbetsuppgifter? På vilket sätt?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

Tema 3 – Icke-formellt lärande och E-lärande 
 

• Det blir allt vanligare att ta del av information och utbildningar som rör 
arbetsuppgifter via e-lärande verktyg. Berätta om dina erfarenheter av detta på 
arbetsplatsen?  
Har du deltagit i någon kompetensutveckling som genomförts med e-lärande? Vad är din 
upplevelse av det? Vad ser du för för- respektive nackdelar med det?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
• Upplever du att det finns några skillnader mellan att ta del av 

kompetensutveckling via e-lärande och att ta del av kompetensutveckling på 
traditionellt sätt? 
Vilka skillnader ser du? Fördelar/Nackdelar?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

• I vilken utsträckning upplever du att organisationen bör använda e-lärande som 
ett medel i att bedriva kompetensutveckling? 
Fungerar det i alla typer av situationer? När fungerar det och när fungerar det inte upplever 
du?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

• Upplever du att organisationen tillhandahåller förutsättningar för att man som 
medarbetare ska ha möjlighet ta del av information/utbildning med hjälp av 
teknik? 
Om ja, hur har organisationen möjliggjort detta? Om nej, Vad bör organisationen göra? 
Användandet av tekniken? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
• Upplever du dig motiverad att ta del av information och ny kunskap på arbetet?  

Vad är det som motiverar dig? Ges några incitament för att ta till sig ny kunskap?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 
Tema 4 Avslutande information 

 
Kön: 
 
Ålder:  
 
Utbildningsbakgrund: 
 
År anställd inom organisationen: 
 

Avslutning: Besvara eventuella frågor deltagaren har, tacka för engagemang och deltagande. 



Bilaga 2 

Missiv 
 
Hej,  
 
Vi heter Pontus Geijer & Gustaf Geijer och vi studerar vid Mittuniversitetet i Härnösand på 
det Beteendevetenskapliga programmet. Nu har det blivit dags för oss att skriva vårat 
examensarbete inom huvudämnet Pedagogik. Vår studie handlar om kompetensutveckling 
och vi vill undersöka vad medarbetare inom statlig myndighet anser att det innebär.  
 
För att undersöka detta vill vi genomföra intervjuer med dig som arbetar inom en statlig 
myndighet. Denna intervju beräknas ta cirka 40-45 minuter och innehålla frågor som svarar 
på studiens syfte. Ditt deltagande är mycket viktigt för att vi ska kunna genomföra studien. 
Vår önskan är att genomföra en intervju med dig på din arbetsplats vid en tidpunkt som 
passar dig. 
 
Informationen som kommer fram under intervjun kommer vara konfidentiell och du som 
deltagare kommer att avidentifieras. Du kan när som helst under intervjun välja att avbryta 
din medverkan om du så önskar. Resultatet av studien kommer enbart användas till vårat 
examensarbete. Materialet som samlas in kommer endast att hanteras av oss studenter som 
genomför studien och det kommer att raderas i samband med att examensarbetet slutförs.  
 
Vi hoppas att du vill medverka i denna studie och att du har möjlighet att avsätta tid för en 
personlig intervju. Vår önskan är att genomföra samtliga intervjuer under V.16-17 i övrigt är 
vi flexibla och anpassningsbara till en tid som passar dig. Kontakta gärna oss så snart som 
möjligt så vi kan avtala tid för intervju.  
 
För att anmäla intresse om deltagande eller vid frågor eller funderingar är du välkommen att 
kontakta oss via mail eller telefon;  
 
Gustaf Geijer 
073-XXXXXXX 
guge1300@student.miun.se 
Pontus Geijer 
070-XXXXXXX 
poge0600@student.miun.se 
 
Handledare: 
Marcus Sundgren 
marcus.sundgren@miun.se 
 
Med vänliga hälsningar; Pontus och Gustaf 


