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Förord 

Tack till alla som gjort de senaste tre åren uthärdliga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Science and industry, knowledge and application, discovery and practical realization leading to new 
discoveries, cunning of brain and of hand, toil of mind and muscle – all work together. Each 
discovery, each advance, each increase in the sum of human riches, owes its being to the physical and 
mental travail of the past and the present. 

- Pyotr Kropotkin, “The Conquest of Bread” 

 

By the late twentieth century, our time, a mythic time, we are all chimeras, theorized and fabricated 
hybrids of machine and organism—in short, cyborgs.  
The cyborg is our ontology; it gives us our politics. 

- Donna Haraway, “The Cyborg Manifesto”  
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Like an ocean full of shit - A study of organizational 

prerequisites of ICT-supported workplace learning 

 

Sammanfattning 

I denna studie kartläggs hur tre verksamheter vid ett sjukhus i norra Sverige arbetar med frågor 
rörande hur digital teknik kan användas för att stötta, upprätthålla eller utveckla kunskaper på 
arbetsplatsen, samt de organisatoriska förutsättningar som finns för att upprätta och upprätthålla ett 
sådant arbete. Studien baserades på en intervjustudie med sex respondenter i olika utsträckning 
verksamma med arbetsplatslärande vid ett större sjukhus i norra Sverige, och ämnade undersöka vilka 
redskap och organisatoriska strukturer som finns för att förbättra och fördjupa de anställdas 
förutsättningar för IKT-stött arbetsplatslärande samt hur verksamheten arbetar med frågor som rör 
IKT-stött arbetsplatslärande i dagsläget. Genom att applicera begrepp från pedagogisk forskning och 
forskning inom human resource development identifierades bristande organisatoriska strukturer som 
ett återkommande tema i verksamheternas arbete. I studien framkom att förutsättningarna för att 
arbeta med ett IKT-stött lärande är begränsade i fråga om tillgänglig tid och resurser, brister hos 
tillgängliga IKT-verktyg samt bristande organisatoriska stödstrukturer. Två sätt att hantera problemet 
med bristande organisatoriska strukturer identifierades: Att iscensätta ett aktivt arbete med att skapa 
mål och riktlinjer för hur digital teknik ska användas för att stötta, upprätthålla eller utveckla 
kunskaper på arbetsplatsen, samt att utnyttja nyckelpersoner med specifika kompetenser som 
relaterar till hur digital teknik kan användas för att stötta, upprätthålla eller utveckla kunskaper på 
arbetsplatsen. 

 

Nyckelord: Arbetsplatslärande, Digital Kompetens, Informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT), Organisatoriskt lärande, Pedagogisk digital 

kompetens (PDK), Technological, pedagogical and content knowledge (TPACK), 

Virtual Human Resource Develepment (VRHD) 

  



Kandidatuppsats i pedagogik, 15 hp 
Vårterminen 2018 

Innehållsförteckning 

Inledning 1 

Syfte och frågeställningar 2 

Tidigare forskning 3 

Arbetsplatslärande & VRHD 3 

(Pedagogisk) Digital kompetens 4 

Metod 7 

Semistrukturerade intervjuer 8 

Datainsamling 10 

Bearbetning och analys av data 10 

Etiska överväganden 12 

Resultat 13 

Analys 19 

Hur arbetar verksamheten med frågor som rör IKT-stött arbetsplatslärande? 19 

Vilka redskap och organisatoriska strukturer finns för att förbättra och fördjupa de anställdas 

förutsättningar för IKT-stött arbetsplatslärande? 21 

Avslutande diskussion 23 

Behov av förbättrade organisatoriska förutsättningar 23 

Studiens begränsningar 25 

Avslutande ord 25 

Referenser 26 

Bilaga 1: Informationsbrev  

Bilaga 2: Intervjuguide  



Kandidatuppsats i pedagogik, 15 hp 
Vårterminen 2018 

Inledning 

I takt med utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) har 

dess förmåga att understödja såväl formellt som informellt lärande på arbetsplatsen 

ökat och fått allt större fokus (Bennett, 2014; Lahn, 2004). En viktig del av IKT-

forskning är att finna de förutsättningar som stöttar integreringen av IKT-verktyg i 

lärmiljöer Organisationer behöver exempelvis se över hur utbildningsinsatser sker, 

hur kunskaper och förståelser byggs upp och hur innovationer diffunderar ut i 

organisationen för att finna lämpliga verktyg, rutiner och strukturer för att uppnå 

önskat resultat med avseende på lärandet (Vanderlinde, van Braak & Dexter, 2012). 

Ett sätt att se på förutsättningar för IKT-understödda utbildningsinsatser är med 

hjälp av begreppet pedagogisk digital kompetens (PDK), som har utvecklats inom det 

pedagogiska fältet allteftersom digital teknik fått större genomslag inom olika 

utbildnings- och lärandekontexter (From, 2017; Krumsvik, 2014; Pettersson, 2017). 

PDK bygger på begreppet digital kompetens, som innefattar de kunskaper och 

kompetenser som individen behöver ha för att kunna lära och navigera i dagens 

digitaliserade kunskapssamhälle. PDK riktar sig dock mot organisationens och 

utbildarens förutsättningar att skapa relevanta IKT-stödda utbildningsinsatser. PDK 

kan således förstås som en av de förutsättningar som behövs för att facilitera lärande 

och tillgodogörande av kunskap inom såväl modern skola och utbildning som på den 

teknologirika arbetsplatsen. 

Froms (2017) definition av PDK lägger fokus på förmågan att applicera IKT-verktyg 

för att på bästa sätt lära ut relevanta ämneskunskaper, men för att skapa 

förutsättningar för ett väl fungerande IKT-stött arbetsplatslärande finns även andra 

faktorer som förstås som viktiga. From (2017) lyfter exempelvis fram att PDK bör 

förstås utifrån mer än bara den enskilda individen. För att skapa förutsättningar för 

ett IKT-stött lärande krävs, utöver individens kunskaper och kompetenser, även 

kontextuella förutsättningar. From menar därför att PDK kan sägas utgöras av minst 

tre nivåer: En mikronivå, som berör utbildarens interaktion med den lärande; en 

meso-nivå, som rör kursutformning och kursmaterial; samt en makronivå, som berör 

de organisatoriska förutsättningarna. 

Att förutsättningarna för en lyckad IKT-integrering i lärmiljön existerar på fler plan 

än det individuella har även identifierats av bland andra Vanderlinde, van Braak & 

Dexter (2012) och Pettersson (2017). Pettersson (2017, i tryck) poängterar vikten av 
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organisatoriska förutsättningar ytterligare genom att poängtera att forskning om hur 

digital kompetens påverkas av organisatoriska förutsättningar och ledarskap i viss 

mån har förbisetts. Istället har fokus legat på individens färdigheter, något som 

Pettersson uppger kan vara till nackdel i den fortsatta utvecklingen av begreppet. 

Istället anser Pettersson att digital kompetens kan ses som en organisatorisk 

angelägenhet som påverkas och drivs på av flera kontextuella faktorer som 

genomsyrar den bredare organisationen. 

En verksamhet för vilken dessa aspekter blir centrala är sjukvården, även om 

organisatoriska aspekter av lärande historiskt sett inte varit premierat i offentlig 

sektor (Betts & Holden, 2003). Vårdsektorn är lika utsatt för digitaliseringens 

effekter och torde ha samma behov av att anpassa sina arbetssätt och strukturer efter 

denna som andra verksamheter, inte minst avseende hur IKT kan användas för att 

stötta arbetsplatslärande. Därför kommer denna studie titta på tre avdelningar inom 

sjukvården och hur dessa organiserar och strukturerar sitt arbete för att skapa 

förutsättningar för deras anställdas IKT-stödda arbetsplatslärande. 

Syfte och frågeställningar 

Med en bild av PDK som ett koncept som inte bara behöver omfatta och informera 

lärarprofessionen, utan även det IKT-stödda arbetsplatslärandet, samt att PDK bör 

studeras även på en organisatorisk nivå (Pettersson, 2017), vill jag med hjälp av 

begreppet PDK på organisatorisk nivå undersöka vilka förutsättningar som finns för 

att använda IKT för att förbättra, förmedla och fördjupa kunskaper på arbetsplatsen. 

Den här uppsatsen ska således ses som ett försök att applicera en uppsättning 

tankegods från skolans värld på det rena arbetsplatslärandet. Genom att använda 

förståelsen för PDK inom ramen för arbetsplatslärande, samt att förflytta fokus från 

individ till organisation, hoppas jag kunna vandra några steg på denna väg. 

Med utgångspunkt i ovanstående beskrivna problematik är syftet med studien att 

undersöka och förstå organisatoriska förutsättningar för IKT-stött arbetsplats-

lärande. Mer specifikt undersöks vilka förutsättningar som finns för att använda IKT 

för att förbättra, förmedla och fördjupa kunskaper på arbetsplatsen.  
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Följande forskningsfrågor ställs inom ramen för studien: 

- Hur arbetar verksamheten med frågor som rör IKT-stött arbetsplatslärande? 

- Vilka redskap och organisatoriska strukturer finns för att förbättra och 

fördjupa de anställdas förutsättningar för IKT-stött arbetsplatslärande? 

Tidigare forskning 

I föreliggande avsnitt kommer forskning som fångar upp och ramar in PDK samt 

vikten av PDK för att åstadkomma välplanerade utbildningsinsatser och stödjande 

strukturer i teknologirika miljöer presenteras. Vidare kommer även organisatoriska 

förutsättningar att utforma en god lärmiljö att kontextualiseras i relation till studiens 

syfte och frågeställningar. 

För att finna de artiklar som kommit att ligga till grund för detta avsnitt har jag 

nyttjat Umeå Universitetsbiblioteks söktjänst, och sökord som Pedagogical Digital 

Competence/Pedagogisk Digital Kompetens (PDC/PDK), Technological and 

Pedagogical Content Knowledge (TPACK), arbetsplatslärande/workplace learning, 

human resource development (HRD), e-learning/e-lärande, organisational 

learning/organisatoriskt lärande. Sammantaget har ett 20-tal artiklar daterade från 

början av millennieskiftet kommit att användas. Dessa presenteras under respektive 

rubrik nedan. 

Arbetsplatslärande & VRHD 

Analogt med forskning om hur IKT kan användas för att förbättra skolundervisning 

finns inom Human Resource Development och arbetsplatslärandeforskningen 

konceptet Virtual Human Resource Development (VHRD). Konceptet uppstod som 

ett sätt att svara på hur organisationer och deras kunskapsutveckling påverkas av 

IKT. Här gjordes insikten att IKT-verktyg inte längre kunde ses som enskilda verktyg 

för kunskapshantering, utan att de flätas samman med den övriga organisationen och 

skapar en ny typ av miljö för informations- och kunskapshantering (Bennett, 2009). 

Inom VRHD-forskningen finns insikter i att informationsteknologiska framsteg 

kräver att nya perspektiv utvecklas för att föra konceptet framåt och för att främja en 

ökad förståelse för hur informationsteknologi kan integreras i en verksamhet på så 

sätt att största möjliga nytta kan dras av de möjligheter som teknologin medför ifråga 

om kunskapshantering och -utveckling (Bennett, 2014; McWhorter, 2014; Bennett & 
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McWhorter, 2017). Här ligger således de organisatoriska förutsättningarna för att 

praktiskt omsätta det IKT-stödda kunskapsarbetet nära till hands. 

(Pedagogisk) Digital kompetens 

Digital kompetens har i forskning och politiska dokument definierats som en 

uppsättning av kunskaper, förmågor, attityder, strategier och medvetenhet som krävs 

för att utföra uppgifter med hjälp av IKT och digitala media (Ferrari, 2012; Hatlevik 

et al, 2015). Digital kompetens har i första hand använts för att referera till 

kompetensen hos den lärande, men Krumsvik (2014) och From (2017) menar att den 

utbredda användningen av digital teknik i utbildningssyfte kräver att den utvecklas 

även hos utbildare. Detta poängteras ytterligare av Blau & Shamir-Inbal (2017) som 

menar att en god digital kompetens hos utbildaren skapar förutsättningar för ett 

förbättrat lärande, kan lägga grunden för ett livslångt lärande och öka lärandets 

effektivitet. 

Ett sätt att se på digital kompetens är genom begreppet och konceptet PDK. From 

(2017) definierar PDK som “förmågan att applicera de attityder, kunskaper och 

förmågor som krävs för att planera, utföra, utvärdera och revidera IKT-understött 

lärande, baserat på teori, aktuell forskning och beprövad erfarenhet, med målet att på 

bästa möjliga sätt stötta studentens lärande” (s. 48, min översättning). 

Froms förståelse av PDK har i sig stora likheter med de aspekter som fångas upp av 

modellen TPACK. TPACK utgörs av grundkomponenterna teknologisk kunskap 

(Technological Knowledge; TK), pedagogisk kunskap (Pedagogical Knowledge; PK) 

och ämneskunskap (Content Knowledge; CK). TK utgörs av kunskaper om hur och 

när informationsteknologi kan användas för att stötta uppfyllelse av utbildningens 

mål eller när den kan tänkas kan utgöra ett hinder samt hur en löpande anpassning 

av utbildningen till den föränderliga informationsteknologin kan främjas (Koehler, 

Mishra & Cain, 2013). PK utgörs av utbildarens kunskaper om de processer, praktiker 

och metoder som är av vikt för lärande och utbildning, och innefattar bland annat 

insikter i utbildningens syfte, värde och mål, hur inlärning sker hos målgruppen, hur 

en utbildningsmiljö inrättas och upprätthålls, planering av undervisningstillfällen och 

strategier för bedömning av den lärande (Koehler, Mishra & Cain, 2013). CK utgörs 

av utbildarens specialistkunskaper inom det kunskapsområde som ska läras ut 

(Koehler, Mishra & Cain, 2013). 
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Dessa samverkar i TPACK-modellen i tre sammansatta kunskaper: Pedagogisk 

ämneskunskap (Pedagogical Content Knowledge; PCK), teknologisk ämneskunskap 

(Technological Content Knowledge; TCK) samt teknologisk pedagogisk kunskap 

(Technological Pedagogical Knowledge; TPK). PCK innefattar kunskaper och insikter 

i utbildning, lärande, utbildningsplan(ering), bedömning och återkoppling, på så sätt 

att förutsättningar för lärande kan skapas och det finns tydlig koppling mellan 

utbildningsplan, bedömningsformer och pedagogik. TCK utgörs av en förståelse för 

de sätt på vilket teknologi och utbildningsinnehåll påverkar och inskränker på 

varandra. För att besitta TCK måste utbildaren ha specialistkunskaper inte bara om 

kursinnehållet i sig utan även ha insikter i vilka specifika teknologier som är bäst 

lämpade för att närma sig kursinnehållet. TPK innefattar kunskap om hur utbildning 

och lärande kan förändras när specifika teknologier används på specifika sätt. Det 

innefattar kunskap om hur en rad teknologiska verktyg påverkar eller inskränker på 

pedagogisk utformning och strategier i relation till utbildningsinnehåll (Koehler, 

Mishra & Cain, 2013). 

Sammantaget bildar dessa kunskaper syntesen TPACK, en typ av kunskap som 

uppkommer i interaktionen mellan kunskaper om kursinnehåll, pedagogik och 

teknologi. Forskning visar att TPACK ofta ligger till grund för IKT-understödda 

utbildningsinsatser som är effektiva, meningsfulla och kompetent genomförda 

(Mishra & Koehler, 2006; Avidov-Ungar & Shamir-Inbal, 2017). Att besitta TPACK 

innebär att ha en förståelse för hur utbildningsinnehåll kan representeras med hjälp 

av teknologier, hur teknologi kan användas pedagogiskt för att på ett konstruktivt sätt 

lära ut kursinnehåll, att inneha kunskap om vad som gör vilka delar av kursinnehållet 

svårare eller lättare att lära, hur teknologi kan användas för att avhjälpa vissa 

problem samt att ha förståelse för hur samspelet mellan den lärandes tidigare 

kunskaper och teknologier kan användas för att utveckla, stärka eller skapa nya 

kunskaper hos den lärande (Koehler, Mishra & Cain, 2013). 

Behovet av ett organisatoriskt perspektiv 

Pettersson (2017) och Vanderlinde, van Braak & Dexter (2012) poängterar att digital 

kompetens inte bara ska existera hos den enskilde utbildaren. I en ny studie 

poängterar Pettersson (i tryck) ytterligare vikten av det organisatoriska perspektivet, 

genom att studera behovet av att skapa en strategisk riktning (setting the direction), 

utveckla medarbetare (developing people) och utveckla organisationen (developing 
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the organization). Den typ av kunskaper eller kompetenser som framträder här kan 

förstås som en form av organisatorisk PDK, som verkar utöver den enskilde 

individens. Här beskrivs organisatoriskt PDK eller den digitalt kompetenta 

organisationen som en organisation där medarbetare och strukturer kan utvecklas 

efter behov, där möjligheten till nya sätt att använda IKT i lärandet finns och man har 

tydliga mål att sträva mot ifråga om IKT-stött lärande och de nödvändiga 

organisatoriska förändringar som det innebär (Pettersson, i tryck). 

I linje med detta finner Avidov-Ungar & Shamir-Inbal (2017) att allt fler studier 

pekar på att det saknas vissa aspekter i TPACK-modellen, som icke desto mindre 

påverkar utbildning i teknologirika miljöer och som innebär utmaningar för 

utbildaren och organisationen. De föreslår därför att TPACK expanderas med mått 

för organisatorisk kompetens och ledarskapskompetens för att fånga upp 

professionella kunskaper som krävs för att implementera innovativa teknologier i 

utbildningsmiljöer. Organisatorisk kompetens föreslås, med stöd i TPACK-modellen, 

utgöras av att utveckla ett systemperspektiv på teknologianvändning och utbildning, 

utveckla förmågan att strukturera organisatoriska processer, förmå identifiera 

möjliga partnerskap i arbetet och att kunna skapa en tydlig vision för organisationens 

utveckling. Ledarskapskompetens föreslås utgöras av förmågan att ta ansvar för den 

övergripande utvecklingen, att odla en god ledarpersonlighet, att besitta samarbets-

villighet och god kommunikativ förmåga samt förmågan att leda såväl anställda som 

organisationen i helhet (Avidov-Ungar & Shamir-Inbal, 2017). 

Om man bortser från den rena skol- och utbildningskontexten där det är den 

professionella läraren som ska besitta TPACK (nu alltså även inkluderande 

organisatorisk och ledarskapskompetens) och istället sett som allmänna 

förutsättningar för lärande med hjälp av IKT finns även här ett överlapp med VHRD-

litteraturen: Bennett (2014) poängterar vikten av att ha en god bild av var 

verksamheten varit, var den är och var den ska (det vill säga vikten av vision), insikter 

i hur en teknologirik miljö kan användas (och de facto används) och hur den påverkar 

och påverkas av kulturella förutsättningar (det vill säga vikten av teknologisk 

kunskap) och av att systemet stöttar organisatoriska behov av utbildning och 

förbättringsarbete (vilket ifråga om TPACK sannolikt kan sägas motsvara TPK). Att 

utveckla en god lärandemiljö kräver flexibilitet, kreativitet och en tydlig bild av 

framtida organisatoriska behov, men det kräver även att strategiska mål är väl 
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förankrade hos såväl enskild individ, samarbetsgrupper inom organisationen och 

inom organisationen som helhet (Bennett, 2014). 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang, att pedagogisk digital kompetens ligger 

till grund för kunna skapa goda förutsättningar till lärande i teknologirika miljöer, att 

ett sätt att förstå PDK är utifrån modellen TPACK, samt att även organisatoriska 

aspekter är av vikt för en utökad förståelse av de sammanhang i vilka lärande sker, 

kommer den expanderade TPACK-modellen att användas som ett ramverk för att 

förstå de fynd som gjorts i intervjumaterialet. 

Den här uppsatsen ska således ses som ett försök att applicera en uppsättning 

tankegods från skolans värld på det rena arbetsplatslärandet. Den kan även ses som 

ett försök att bidra till förståelsen av arbetsplatslärande och VHRD: Genom att 

använda förståelsen för PDK inom ramen för arbetsplatslärande, samt att förflytta 

fokus från individ till organisation, hoppas jag kunna vandra några steg på denna väg. 

Metod 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar utfördes, med stöd av intervjuer, 

en kvalitativ studie av hur tre olika verksamheter vid ett sjukhus arbetar med frågor 

rörande IKT-stött arbetsplatslärande. Den kvalitativa forskningsansatsen lämpar sig 

väl för att undersöka och förstå individens uppfattning av ett specifikt fenomen 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att genomföra intervjuer med olika individer vid 

olika verksamheter gavs möjlighet att skapa en förståelse för olika perspektiv och 

förhållningssätt till frågan om det IKT-stödda arbetsplatslärandet. 

För att kunna genomföra studien valdes som studiebjekt ett sjukhus beläget i en 

större stad i norra Sverige. Sjukhuset är det största i sin sjukvårdsregion och har ett 

upptagningsområde som omfattar cirka 876 000 personer. Utöver sjukhusvård 

bedrivs omfattande forskning i samarbete med det på orten belägna universitetet. 

Sjukhuset anställer omkring 5 600 personer. 

Tre verksamheter vid sjukhuset ingick i studien. Dessa verksamheter valdes ut för att 

de på ett illustrativt sätt ansågs kunna representera olika aspekter av den verksamhet 

som bedrivs inom ramen för den landstingsfinansierade sjukvården samt skildra 

olika förutsättningar för och förhållningssätt till PDK. Verksamheterna, vilka givits 

fingerade namn, beskrivs kortfattat nedan. 
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Kliniken 

På kliniken bedrivs specialiserad öppen cancervård i form av cellgifts- och 

strålbehandling samt mottagningsarbete. Kliniken anställer ett åttiotal personer, 

omfattande läkare, medicinska sekreterare, sjuksköterskor och undersköterskor. 

Laboratoriet 

På laboratoriet bedrivs klinisk patologisk verksamhet. Enheten arbetar med cytologi, 

hematopatologi, patologi samt obduktion. Verksamheten är förlagd vid två av 

sjukhusen i regionen. Laboratoriet anställer ett hundratal personer fördelat på flera 

professioner, såsom biomedicinska analytiker, cytodiagnostiker, laboratorietekniker, 

medicinska sekreterare, obduktionstekniker och patologer. 

Utvecklingsenheten 

Utvecklingsenhetens verksamhet är riktad mot landstingets verksamheter, men har 

ett nätverk som sträcker sig bortom landstinget såväl nationellt som internationellt. 

Uppdraget är att tillvarata och omsätta kunskaper för att leda förbättringsarbete och 

utveckla hälso- och sjukvården. Genom att arbeta med förbättringskunskap ger man 

stöd och råd som varierar efter verksamhetens behov. Vid enheten arbetar strax 

under tio personer. 

Semistrukturerade intervjuer 

Som framgår av tidigare forskning kan förutsättningar för organisatorisk PDK 

undersökas med stöd av Koehler, Mishra & Cains (2013) TPACK-modell och Avidov-

Ungar & Shamir-Inbals (2017) förslag på utvidgning av begreppet med 

organisatoriska (OK) och ledarskapsaspekter (LK).  

Koehler, Mishra & Cain (2013) slår fast att en mängd sätt att mäta eller utvärdera 

nivån av TPACK har testats både för att bedöma vilket genomslag olika åtgärder och 

utbildningar har fått eller för att beskriva det nuvarande läget. De presenterar fem 

huvudkategorier: Självrapporter, öppna enkäter, resultatutvärderingar, intervjuer 

och observationsstudier. 

För att besvara studiens frågeställningar valdes att hålla semistrukturerade intervjuer 

med personer som på något sätt ansvarar för kunskapsläget inom respektive 

organisation. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Den semistrukturerade intervjun är en intervjuform som söker få 

beskrivningar av intervjupersonens livsvärld, för att sedan kunna tolka de fenomen 
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som beskrivits (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att ha ett på förhand utvalda 

teman och frågor, men ge utrymme för avsteg från frågorna både vad gäller 

utformning och ordningsföljd, samt möjlighet att ställa uppföljningsfrågor ges 

intervjuaren ökade möjligheter att försöka förstå de fenomen som intervjupersonen 

beskriver (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Inför studien utformades därför, med utgångspunkt i den utvidgade TPACK-

modellen (Mishra & Koehler, 2006; Schmidt et al, 2009; Koehler, Mishra & Cain, 

2013) samt begreppet PDK (From, 2017; Pettersson, 2017), en intervjuguide som dels 

fångar aspekter av IKT-stött arbetsplatslärande på ett sätt som var möjligt för 

respondenterna att förstå och dels fångar de organisatoriska förutsättningar som 

finns för att utveckla och upprätthålla dessa typer av kompetenser. 

Teknologisk/digital kompetens har i intervjuguiden kommit till uttryck i frågor 

rörande respondentens egna erfarenheter och intresse av IT och digitala hjälpmedel, 

vilka digitala system och hjälpmedel som de facto används, och hur den egna 

organisationen arbetar med och förhåller sig till dessa. Pedagogisk kompetens har 

kommit till uttryck i frågor rörande respondenternas inställning till 

arbetsplatslärande och hur de praktiskt arbetar med frågor som rör stöttande, 

utveckling och upprätthållande av kunskapsläget på arbetsplatsen, samt hur den egna 

organisationen arbetar med och förhåller sig till sådana frågor. Ämneskunskaper har 

varit det svåraste begreppet att på ett vettigt sätt operationalisera men har försökt 

låtas komma till uttryck i frågor som rör arbetsplatslärande och stöttande, utveckling 

och upprätthållande av kunskapsläget på arbetsplatsen. De mer organisatoriska 

aspekterna av PDK har kommit till uttryck i frågor som berör den egna 

organisationens förhållningssätt, i vilken mån respondenten upplever att det finns 

stöd och hjälp att få samt hur tydliga riktlinjer det finns att förhålla sig till i det egna 

arbetet med att upprätta och genomföra arbetsplatslärandeinsatser. Intervjuguiden 

var även utformad för att söka svar på hur välformulerat arbete med 

arbetsplatslärande organisationen har, vilka strategier och (IKT-)verktyg som 

används för att förbättra den egna organisationens kunskapsläge samt vilka 

organisatoriska förutsättningar som finns för att upprätta eller upprätthålla arbetet 

med IKT-understött arbetsplatslärande. 
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Datainsamling 

Totalt sex intervjuer hölls med representanter från de tre olika verksamheterna (två 

representanter från vardera verksamhet). Respondenternas åldrar sträckte sig från 

cirka 30 till 50 år, samtliga respondenter hade en sjukvårdsrelaterad utbildning i 

grund och ingen hade genomgått någon omfattande IT-relaterad utbildning. 

Intervjuerna genomfördes i landstingets lokaler och i de flesta fall på respondentens 

arbetsplats. Två av intervjuerna hölls i lokaler bokade utanför respondentens 

arbetsplats. Intervjuerna inleddes i samtliga fall med en kort upprepande 

presentation av studiens syfte samt klargörande av de begrepp som används i 

intervjuguiden. Samtliga intervjuer spelades in för efterföljande transkribering och 

bearbetning, samtidigt som löpande anteckningar fördes under intervjuernas gång. 

Samtliga intervjuer följde intervjuguiden i stort, men varje enskild intervju erbjöd 

möjligheter att göra avstickare och följa upp ytterligare intressanta frågor som 

uppkom under intervjuns gång. Intervjuernas omfattning varierade mellan 45 till 60 

minuter. 

Bearbetning och analys av data 

För att skapa ordning i intervjumaterialet användes två distinkta arbetssätt. 

Inledningsvis hanterades data enligt principerna för hermeneutisk reduktion och 

konstant komparation, vanligen kallat den hermeneutiska spiralen (Lindgren, 2014). 

Genom att förse meningsbärande delar av intervjudata med tillfälliga koder och 

beskrivningar och löpande utvärdera såväl koder som delar av materialet mot 

varandra för att förfina koderna och slutligen försöka och gruppera dem 

(tematisering) skapas ordning i materialet (Lindgren, 2014; Westlund, 2015). Här har 

jag således bearbetat var intervju för sig och försett meningar eller kortare stycken 

som ansetts vara av vikt för min frågeställning med sammanfattande ord eller korta 

fraser som beskriver dess innehåll (se Tabell 1), för att därefter eventuellt omvärdera 

och förfina samtliga koder i den totala mängden insamlat material. Därefter har de 

koder som tycks innehålla samma meningsinnebörd samlats ihop i kluster eller 

teman, som fått egna namn och beskrivningar. Resultatet av detta arbete presenteras 

i Tabell 1 nedan, tillsammans med målande citat från intervjumaterialet. Totalt har 8 

teman identifierats. Dessa beskrivs mer utförligt under resultat. I steg två har 

resultatet analyserats med hjälp av den expanderade TPACK-modellen och PDK för 
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att förstå och sätta resultaten i perspektiv till aktuell forskning om det IKT-stödda 

lärandet och dess förutsättningar. 

Tema Kodexempel Målande citat 

Upp till den 

enskilde 

“Upp till mig” 

“Upp till var och 

en” 

“Eget ansvar” 

● “Det är väl mer för sig själv, att man tänker ‘men 

det här ska jag kolla upp’ och då vänder man sig till 

nätet och letar och hittar det man ska” 

● “[D]en enskilde arbetstagaren får ta ett väldigt stort 

ansvar för att hålla koll på vad som finns.” 

Behov av tid och 

resurser 

“Hinner inte” 

“Finns inte 

pengar” 

“Annat 

prioriteras” 

● “[V]i inte hinner uppdatera det som vi ska vara 

uppdaterade i.” 

● “Det är så mycket annat som måste prioriteras.” 

Behov av struktur 

för 

kunskapsarbetet 

“Saknas 

riktlinjer för 

IKT-stött 

arbetsplats- 

lärande” 

“Oklar ansvars- 

fördelning” 

● “[Det är] väl egentligen inget som är så 

uppstrukturerat att det finns någon tydlig plan 

kring det, utan det jobbar vi nu med att försöka 

skapa utrymme för.” 

● “[M]an vet inte riktigt vem det är som är ansvarig 

för det. Man vet kanske inte riktigt vem som ska 

göra vad alla gånger.” 

Trubbigt IKT-stöd “Svårjobbat” 

“Fungerar inte 

som önskat” 

“Kan inte utföra 

vissa 

aktiviteter” 

● “Det är ju bra att man gör ett så tungt system att 

man inte orkar uppdatera det.” 

● “Ja, eftersom just nu jobbar vi ju inte med de 

senaste uppdateringarna på vissa saker.” 

Informellt lärande 

istället för 

strukturerat 

“Information 

via mail” 

“Tar upp på 

möten” 

“Korridorsnack” 

● “Sen sätter jag ju också upp, tillsammans med 

andra kollegor, om man har fått särskilt intressanta 

saker så sätter man upp det i vårat fikarum, att det 

ska finnas information där.” 

● “[Det är] mycket mailande sinsemellan också för att 

man hittar något någonstans som man delar ganska 

snabbt med varandra.” 

Behov av relevant 

information 

“Ouppdaterad 

information” 

“Skulle vara bra 

att veta” 

“Behov av 

samad 

information” 

● “[Visionen är] att vi ska ha aktuella dokument, att 

vi inte ska sitta på gamla dokument som man hade 

förr som kunde vara alltså från 2011 och man bara 

‘ja, fast vi jobbar inte såhär nu’.” 

● “Det hade ju varit optimalt om man som kunnat ha 

en egen bank för sin sektion eller så, där man 

kunde lägga in sånt som är viktigt.” 



Kandidatuppsats i pedagogik, 15 hp 
Vårterminen 2018 

Digital drömvärld 

vs verkligheten 

“IKT vs penna 

och papper” 

“Arbetsplats- 

utformning utan 

tillgång till 

dator” 

“Sekretesskrav” 

● “Deras webbsida kan bara nås med [nyare 

webbläsare] och vi har inte [den] som webbläsare 

på sjukhuset.” 

● “[N]ågonstans säger de att the sky is the limit, men 

vi har så himla mycket annat i vården att det är inte 

the sky, det är ekonomiska frågor, logistik, 

sekretess.” 

Exempel på IKT-

stött lärande 

“Strukturerade 

mailutskick” 

“Använda 

webbaserade 

föreläsningar” 

“Planera IKT-

stödd 

utbildning” 

● “Men annars har vi ju gjort försök att använda oss 

av lärande landsting för intern utbildning och med 

tanken att det som vi tar fram och lägger där ska 

kunna nyttjas av andra på något sätt i 

inskolningssyfte när nya memeologer” 

● “Ja men det som ligger på [intranätet]. Där 

finns ju landstingets lathundar för typ 

telefonbesök och sånt där och de är ju också 

bra att använda sig av” 

Tabell 1: Framträdande koder och teman 

Etiska överväganden 

Studien har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Här listas fyra 

huvudkrav för hur en studie skall utformas avseende etiska ställningstagande: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet. 

Informationskravet rör frågor om att berörda parter ska vara informerade om 

studiens syfte. Detta får anses vara uppfyllt via informationsbrevet (se bilaga 1), som 

skickats till undersökta verksamheters ledning i samband med förfrågan om 

deltagande, samt till respektive deltagare innan intervju. Samtyckeskravet rör frågor 

om studiedeltagarens rätt att själv bestämma över sitt deltagande. Detta får anses 

uppfyllt i och med att intervjuer genomförts vid på förhand bestämt tid och plats, 

samt att deltagarna påmints om deras möjlighet att fritt avbryta deltagande vid 

intervjuns början. Konfidentialitetskravet rör frågor om att deltagare ska ges största 

möjliga konfidentialitet samt att personuppgifter skall hanteras på så sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Detta får anses uppfyllt i och med att såväl 

verksamheter som namn har givits fingerade beteckningar och att insamlat material 

har hanterats på sådant sätt att obehöriga inte kunnat få tillgång till dem. 

Nyttjandekravet innebär att insamlat material om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål. Detta får anses uppfyllt i och med att insamlat 

material enbart kommer hanteras inom ramen för denna studie och inte delges 

utomstående part. 
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Resultat 

I föregående avsnitt presenteras de teman som framkommit i analysarbetet (se även 

Tabell 1). I föreliggande avsnitt kommer en mer djuplodande redogörelse av 

respektive teman företas. Respondenterna kommer här benämnas R1, R2, R3, R4, R5 

och R6. 

Upp till den enskilde 

I detta tema ryms aspekter som pekar på att en merpart av informationsspridnings- 

och kunskapsutvecklingsarbetet kommer an på den enskilde. Hur de olika 

verksamheterna förhåller sig till detta skiljer sig dock åt: För Laboratoriet och 

Kliniken, som i olika utsträckning ger uttryck för att ha begränsade resurser och 

möjligheter att systematisk arbeta med kunskapsrelaterade frågor är det här ofta ett 

problem. Det kommer an på den enskilde att lägga ner tid som denne får ta antingen 

från andra arbetsuppgifter (som därmed riskerar att inte bli utförda) eller den egna 

fritiden för att utveckla sina egna eller sina medarbetares kompetenser: “Jag skulle 

tro att jag deltar i fler nyhetsbrev än många andra utifrån olika diagnoser och så, 

fast jag egentligen inte har med dem att göra, eftersom jag vill hålla mig à jour” 

(R5). Det blir upp till den enskildes intresse att söka upp och ta del av nya kunskaper. 

Här framträder även bilden av enstaka eldsjälar, individer som brinner för 

kompetensutvecklingsfrågan och lägger ner mycket energi på att samla in och sprida 

kunskap och/eller för att utveckla ett hållbart arbetsplatslärande på den egna 

enheten: “så har jag försökt att skapa utrymme nu varannan vecka [att vi ska ha] 

kompetensutvecklingstid, där man då kan bjuda in föreläsare eller själv förbereda 

någonting som är relevant för alla” (R6). För Utvecklingsenheten är detta en helt 

annan fråga. Här ses den enskildes intresse och ansvar för den egna 

kompetensutvecklingen som en styrka och en förutsättning för enhetens fortsatta 

utveckling. Medarbetare är fria att utforska och utveckla sina kompetenser utifrån det 

egna intresset, och det finns en övertygelse och ett förtroende för att dessa kunskaper 

återförs i verksamheten på ett eller annat sätt: “Dels är det de här inofficiella 

ansvarsområden jag har fått, att jag liksom fortsätter prata om det, jag visar vad 

jag upptäcker, jag berättar hur jag tycker att vi skulle kunna testa att använda det.” 

(R3). 
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Behov av tid och resurser 

Detta tema innefattar aspekter som pekar på bristen av tid och resurser för att arbeta 

med arbetsplatslärande, eller som pekar på medvetenhet om att arbetsplatslärande är 

resurskrävande. För Laboratoriet och Kliniken framstår detta som ett kärnproblem. 

På Laboratoriet har man nyligen börjat avsätta tid för arbetsplatslärande och man har 

avsatt personalresurser för att uppdatera och sortera den digitala dokumentationen. 

På Kliniken har ett liknande arbete pågått under två års tid, och man upplever nu att 

man äntligen har börjat få struktur på sin digitala dokumentation. En av de 

respondenterna på Kliniken är drivande i frågor om arbetsplatslärande på den egna 

enheten och strävar efter att ett gott lärandeklimat ska upprätthållas på 

arbetsplatsen, men uttrycker att det kan vara svårt att få möjlighet att ta del av alla 

möjligheter till arbetsplatslärande som finns tillgängliga: “Jag skulle naturligtvis 

önska att man kunde få delta i alla de här kompetenshöjande föreläsningarna, 

föredragen, webbinarierna [...] Men det får vi inte, det går inte” (R5). Det 

patientrelaterade arbetet måste komma först och en del av den egna 

kompetensutvecklingen sker inte sällan över lunch, då respondenten kan ta del av 

websända seminarier: “De här webbinarierna, de är oftast lunchsändna, [då] sitter 

jag ju med på den och käkar min lunch samtidigt, och det är ingen som egentligen 

vet att jag precis har varit på en kompetensutveckling” (R5). På utvecklingsenheten 

har man ett annat perspektiv. Eftersom man jobbar med utvecklingsfrågor och 

stöttning åt andra verksamheter blir frågan om behovet av tid och resurser främst en 

fråga om att övertyga uppdragsgivaren om vikten av att möta detta behov: “vill vi ha 

ett stöd när vi möter patienterna, vill vi ha ordning, vill vi att det ska vara lätt att 

hitta i systemet, vill vi kunna använda det för att följa upp våra resultat, ja då 

kostar det” (R6). Det poängteras dock även i intervjumaterialet att under perioder då 

enhetens medarbetare har mycket på sina respektive bord så riskerar 

kunskapsspridningen inom enheten att fallera något även här: “Men den är också 

den delen som, tänker jag, när vi har mycket annat att lägga vår uppmärksamhet, 

eller mycket annat som pockar på vår uppmärksamhet, eller vi är inne i¸ vi har 

väldigt mycket jobb utanför, så är det den delen som tar stryk” (R3). 

Behov av struktur för kunskapsarbetet 

I det här temat ryms både aspekter rörande det egna strukturerade arbetet med 

arbetsplatslärande och tillgången till organisatoriska strukturer eller riktlinjer. Både 

Kliniken och Laboratoriet ger blandade bilder av hur strukturerat man arbetar med 
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frågor om arbetsplatslärande och kompetensutveckling. Kliniken har ett väldefinierat 

arbete med kompetensutveckling för undersköterskor och specialistsjuksköterskor, 

och det finns ett delvis välorganiserat arbete med att uppdatera den digitala 

dokumentationen. Samtidigt ges en bild av att det dagliga arbetsplatslärandet saknar 

den struktur man skulle önska, att det saknas utvärderingar av de sätt på vilka man 

arbetar med frågor om kunskapsutveckling och att stödet från organisationen ifråga 

om att upprätthålla rutinerna bitvis är svagt: “ja, alltså de har ju någon tanke för oss 

men jag vet inte vart den har riktigt tagit vägen” (R2). På Laboratoriet har man 

kommit igång med olika projekt som ska syfta till ett utvecklat arbetsplatslärande 

men bilden här är att man har svårigheter att få tid och resurser att räcka till. På 

Utvecklingsenheten har man valt att förhålla sig på ett sätt som kanske bäst beskrivs 

som “struktur-agnostiskt”. De flesta medarbetarna arbetar enligt 

kvalitetsförbättringsmetoden PDSA (Plan-Do-Study-Act) och man har regelbundna 

möten för att diskutera verksamheten och enskilda medarbetares frågor. Utöver detta 

lämnas relativt fritt till den enskilde att själv välja de sätt som hen anser passa för att 

nå målet, oavsett om detta är kunskapsutveckling för egen del, för den egna enheten, 

eller för en uppdragsgivande verksamhet. Det poängteras här att om behovet av 

tydligare strukturer skulle uppstå, skulle man utveckla dessa internt: “Om vi skulle 

identifiera ett behov av riktlinjer för det här, då är det [via våra möten] vi skulle ta 

fram dem” (R6). 

Det som tycks vara genomgående är dock att den egna verksamheten saknar, eller har 

vagt formulerade, riktlinjer för hur arbetsplatslärande i bred bemärkelse, eller med 

hjälp av IKT-stöd, ska ske. Majoriteten av respondenterna uttrycker sentiment i stil 

med att “det finns säkert någonstans, men jag vet inte var”: “ jag tror att det mesta är 

nog oskrivet eller… Men mål finns... Jag vet helt enkelt inte” (R3), “vi är ganska 

dåliga på tydliga mål. Inte vad jag direkt kan… Vi har ju just så pass 

verksamhetsmål” (R1), “inte som jag vet om. Men då är jag ju inte i 

ledningsfunktion, så det är ju möjligt att de har några” (R5). Några respondenter 

uttrycker att det visserligen finns riktlinjer formulerade på högre organisatoriska 

nivåer, men att dessa skulle behöva omformuleras för att passa den egna 

verksamheten. Ytterligare några ger uttryck för att de riktlinjer som finns går stick i 

stäv med vad som är genomförbart: Man har som direktiv att förhålla sig till och 

använda sig av tillgänglig dokumentation, men dokumentationen är dåligt 

uppdaterad och i vissa fall felaktig. 
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Trubbigt IKT-stöd 

Här inryms aspekter om hur väl tillgängliga IKT-verktyg fungerar för att stötta 

arbetsplatslärande i den egna verksamheten. Genomgående för alla verksamheter är 

att de verktyg som tillhandahålls via landstinget är behäftade med problem: Det 

manualhanteringssystem som används av Kliniken och Laboratoriet är tidsödande 

och svårnavigerat: “det är ju en plattform som tyvärr är ganska seg, där det ska 

godkännas när man ska lägga in dokument. Dessutom ska någon sitta och göra de 

där rackarns dokumenten” (R5); den landstingsgemensamma virtuella lagringsenhet 

som alla undersökta verksamheter arbetar i är fylld av såväl värdefull som irrelevant 

information och svårnavigerad på grund av dess omfattning och brist på strukturerat 

arbete från start: “alla kan lägga in, [det] kommer [in] mycket som kanske är 

irrelevant eller man bara slänger in det. [Lagringsplatsen] är som en stor atlant full 

av skit.” (R1); mycket av den mjukvara som tillhandahålls är dåligt uppdaterad och 

saknar stöd för den senaste tekniken eller dokumentformaten. Här ger 

respondenterna olika exempel på hur man kringgått problemen genom att 

exempelvis använda externa tjänster eller mjukvarupaket i den mån det är möjligt. På 

Kliniken har exempelvis en av respondenterna använt sig av en extern enkättjänst för 

att skapa utvärderingar för utbildningar hen ansvarat för (dock med bristfälligt 

resultat). På Utvecklingsenheten, som inte behöver förhålla sig till känslig 

patientinformation i samma utsträckning som Laboratoriet och Kliniken, uttrycker 

man att man både har och fortsätter att experimentera med olika tjänster och 

mjukvarupaket för att hitta något som stöder verksamhetens arbetssätt på optimalt 

sätt: 

Och då har man en förhoppning om att det ska även liksom möjliggöra dels 

att kunna förvara och arkivera dokument men även att ha möjlighet att 

kunna arbeta i dokument tillsammans, lite Google-dokumentstanken lite, 

och även kanske classroom [...] för såna möjligheter har vi inte i de 

befintliga system vi har utan vi nyttjar då mycket av det Google har. (R6) 

Informellt lärande istället för strukturerat 

I detta tema inryms aspekter som pekar på att en stor del av arbetsplatslärandet sker 

informellt eller i samband aktiviteter som inte specifikt är avsatta för sådant arbete. 

Samtliga verksamheter har till viss del strukturerade insatser för att hantera 

kunskapsfrågor och informationsspridning, främst i form av regelbundna mailutskick 
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eller avstämningsmöten, men mycket av arbetet sker från person till person eller i 

samband med möten som egentligen är avsatta att hantera andra frågor: “När man 

lär sig en ny sak, förutsatt att den är vetenskapligt liksom stödd och eller att det är 

beprövad erfarenhet som har kommit fram, så förmedlar man det via mail till 

kollegor” (R5), “när jag får reda på ny kunskap som kan vara relevant för alla så då 

kan jag ta upp det på sektionsmöte eller morgonmöte eller bara från person till 

person” (R1). 

Behov av relevant information 

Bristen på tid och resurser och/eller ett från början välplanerat, strukturerat arbete 

med informationshantering har lett till att alla verksamheter i olika utsträckning dras 

med stora ansamlingar av information och manualer som är i behov av uppdatering 

eller som inte alls har relevans för verksamheten längre: “Som det ser ut hos oss så är 

det ju så inaktuellt på så många ställen så då blir det ju istället en osäkerhetsfaktor, 

att du inte kan lita på dokumenten som är där” (R1). Här är Laboratoriet och 

Kliniken i olika stadier i arbetet med att försöka rensa upp och uppdatera 

dokumentationen. På Utvecklingsenheten vet man ännu inte riktigt hur man ska 

tackla problemet: “Men jag tror våran stora utmaning är egentligen vår 

dokumenthantering, där jag tror att vi har så rik skatt att vi ser den inte ens” (R6). 

Respondenter från samtliga verksamheter ger uttryck för behovet att ha en 

välfungerande, lättanvänd och överskådlig plattform för informationsspridning, 

dokumentationshantering och kunskapsackumulering över tid. 

Digital drömvärld vs verkligheten 

Det här är ett tema som relaterar till frågan om trubbigt IKT-stöd, men rymmer mer 

än så. Här inryms exempelvis frågan om vad som är möjligt att uppnå med hjälp av 

IKT: 

Jag har ju en del kompisar som jobbar som systemvetare som är utvecklare 

av dataprogram och det är liksom någonstans säger de att the sky is the 

limit, men vi har så himla mycket annat i vården att det är inte the sky, det 

är ekonomiska frågor, logistik, sekretess. (R5) 

En av respondenterna på Kliniken hade för avsikt att använda sig av förinspelade 

föreläsningar som ett led i kompetensutvecklingen av undersköterskor. Detta visade 

sig dock omöjligt, på grund av att utvecklingen inom sjukvården är så snabb att 

föreläsningsinnehållet hann bli utdaterat till nästa gång det skulle användas. Hen har 
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även försökt att använda sig av en webbtjänst för att skapa enkäter till kursdeltagare, 

men fann att tjänsten inte tillät återanvändning av enkäter på ett bra sätt. På 

Utvecklingsenheten förs en diskussion om hur man med hjälp av IKT-verktyg ska 

kunna nå samma känsla och omedelbarhet som med traditionella verktyg, för att 

bättre kunna nyttja IKT i arbetet istället för att förlita sig på papper, penna och post-

it. I detta tema ryms frågor rörande de förutsättningar som krävs för att den digitala 

drömvärlden ska uppnås. Samtliga verksamheter kommunicerar mycket via mail, 

men i de verksamheter där den enskilde medarbetaren inte alltid har tillgång till en 

egen dator blir genomgång av den egna inkorgen en nedprioriterad syssla: “Ja, alltså 

många läser inte sina mail. Vi läser ju vår mail, i alla fall administrativ personal. 

Övriga har kanske inte tillgång till mailen på samma sätt. De är ju runt 

patienterna” (R2). Här ryms även frågan om hur man ska förhålla sig till att de 

system som finns tillgängliga via arbetsplatsen i vissa fall inte kan tillåtas ge fullgott 

stöd för alla aktiviteter man vill kunna utföra eftersom verksamheten har specifika 

krav på sig ifråga om hur information hanteras och verktyg införskaffas: “Vi kan ju 

till exempel inte rekommendera en verksamhet som vi stöttar att det här vore ju 

perfekt om ni kunde ha classroom. Det kan de inte, det får de inte” (R3). 

IKT-stött arbetsplatslärande 

I detta tema återfinns exempel på hur man försöker ha, har eller har haft användning 

av IKT för att stötta lärande. På Kliniken har man som tidigare nämnt ett 

välstrukturerat arbete med att sortera upp i sin digitala dokumentation. 

Dokumentationen är till övervägande del manualer och lathundar, och behovet att 

uppdatera dokumentationen handlar till stor del om att kunna underlätta 

inskolnings- och fortbildningsarbete internt. För att uppdatera dokumentationen har 

man även tagit hjälp av information som finns i ledningssystemen: “Det är ju med 

dem som vi ändå uppdaterar vissa saker, lathundar, kodning och sånt där” (R2). 

Här har man även en strukturerad användning av mail för att sprida information: 

“Om jag måste vidarebefordra något till den här kompetensutvecklingen för 

undersköterskor, den grupp som då är satt att delta i den utbildningen, ja men då 

skickar jag ju ett massmail att nu är det här ändrat, nu måste vi tänka så här eller” 

(R5), “jag har ju ett veckobrev som jag skickar ut varje vecka” (R2). Även på 

Utvecklingsenheten arbetar man mycket med mail, och här tycks mail vara en 

naturlig del i kunskapsarbetet: “Men sen är det mycket mailande sinsemellan också 

för att man hittar något någonstans som man delar ganska snabbt med varandra. 
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Saker som vi då, så kan det bli jättelånga mailkonversationer kring detaljer i det” 

(R3). Här finns även exempel på mer utvecklad användning av IKT i lär- och 

kunskapsutvecklingsprocesser: “Vi scannar glasen, så att de kommer i 

[bildlagringssystemet] så att läkarna kan diagnosticera utifrån bilden också. Och 

sen är det ju via en plattform nationellt [där] vi kan samarbeta att man kan koppla 

upp sig mot olika kliniker och kunna utbyta erfarenheter” (R4), “jag ser läkarna 

lägger ju ut föreläsningar som du kan titta på och så, det finns ju lärande landsting 

och det är mycket sånt” (R2). 

Här finns även visioner om hur IKT skulle kunna användas för att stötta lärandet: 

“Jag vill utveckla ett IT-baserat register för jag lägger PICC-line, som ett stöd att 

kunna lättare få ut rapporter för att öka min kompetens om PICC-

lineverksamheten” (R5), “det hade varit bra med något nationellt söksystem eller 

något där man kan, alltså om det är något man funderar på. Alltså något där [den 

egna yrkeskategorin] kan söka” (R2). 

Analys 

Studiens syfte var att undersöka och förstå organisatoriska förutsättningar för IKT-

stött arbetsplatslärande samt undersöka vilka förutsättningar som finns för att 

använda IKT för att förbättra, förmedla och fördjupa kunskaper på arbetsplatsen. I 

detta avsnitt resultaten, utifrån respektive forskningsfråga, att sättas i relation den 

utvecklade TPACK-modellen, organisatorisk PDK samt tidigare forskning. Här förs 

även en diskussion kring huruvida de insikter som existerar inom verksamheten 

skulle kunna omsättas på ett med strukturerat sätt för att komma den bredare 

organisationen till del. 

Hur arbetar verksamheten med frågor som rör IKT-stött arbetsplats-

lärande? 

Som beskrivits under resultat finns en variation både i fråga om sätt att arbeta med 

IKT för att underlätta arbetsplatslärande och sätt att förhålla sig till detta. I fråga om 

teknologiskt kunnande besitter samtliga respondenter basal digital kompetens: Man 

behärskar i grundläggande funktioner i vanligt förekommande programvaror för 

ordbehandling, presentationer och e-mail och klarar av att använda IKT-verktyg i sin 

yrkesvardag.  Det finns dock ett behov av att sprida kännedom om vilka IKT-verktyg 

som finns tillgängliga, och hur de kan nyttjas för att på bästa sätt underlätta 
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arbetsplatslärande, något som också blir tydligt i Petterssons studie (i tryck). Det 

finns enskilda individer som besitter teknologirelaterade insikter motsvarande de 

beskrivna i Koehler, Mishra och Cains (2013) TPACK-modell och Froms (2017) PDK, 

i det att de har kännedom om möjliga verktyg och de begränsningar som dessa är 

behäftade med i förhållande till arbetsplatslärande. Men dessa kunskaper är mest 

belägna på individnivå och att de kommer verksamheten till del tycks i stor 

utsträckning handla om det egna engagemanget och möjligheten att lägga ner egen 

tid och resurser.  

Ett sätt att lyfta upp och hantera denna problematik som framkommer i resultaten 

skulle kunna vara att lyfta upp kompetensen och omsätta den systematiskt i 

verksamheten genom att låta dessa individer ta rollen som IKT-koordinatorer 

(Avidov-Ungar & Shamir-Inbal, 2017). Genom att utveckla dessa medarbetares 

kunskaper till att omfatta inte bara de som beskrivs i TPACK och PDK, utan även ge 

dem möjlighet att utveckla en känsla för det bredare organisatoriska behovet (OK 

(Avidov-Ungar & Shamir-Inbal (2017)) skulle de kunna vara delaktiga i att utveckla 

organisationens förmåga att arbeta långsiktigt och strategiskt med frågor rörande 

arbetsplatslärande. 

Många av de IKT-verktyg som finns tillgängliga upplevs trubbiga och svårhanterade, 

vilket sannolikt förhindrar en optimal utveckling av PDK. Här skulle, i enlighet med 

Bennett (2009; 2014), McWhorter (2014), Bennett & McWhorter (2017) samt 

Pettersson (i tryck), organisationen kunna ha stor nytta av att noga planera och tänka 

igenom hur de teknologier som införlivas i verksamheten påverkar densamma, och 

vilka långsiktiga strategiska mål med avseende på ett IKT-stött arbetsplatslärande 

man vill uppnå. Här skulle man behöva planera för och utvärdera inte bara de 

teknologier som existerar idag utan skapa en tydlig plan för det IKT-stödda 

arbetsplatslärandet och bedöma vilken funktionalitet som på bästa sätt kan hjälpa 

organisationen att nå dit. 

Avseende pedagogiska kunskaper finns exempel på handledarutbildningar och annan 

erfarenhet av pedagogiskt arbete vilket kommer till nytta i samband med specifika 

utbildningsinsatser. Dock kretsar mycket av det vardagliga arbetsplatslärandet kring 

behovet av att förmedla kunskaper och information till en större grupp medarbetare. 

Vanligen sker detta genom mail, på möten (antingen arbetsplatsträffar, eller möten 

avsatta för specifika frågor) eller genom direkta samtal med medarbetare. Detta tycks 
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vara adekvat för vardagliga frågor och enklare informationsspridning, men vad gäller 

upprätthållande och utveckling av yrkeskompetenser på längre sikt innebär det 

problem. I brist på en tydlig struktur för hur arbetet ska ske är tillgängliga 

informationsbanker dåligt skötta och mycket tid behöver läggas ned i efterhand för 

att strukturera upp dessa. Det finns ingen enhetlig vision om hur det IKT-stödda 

lärandet ska ske eller utvecklas, och de satsningar som gjorts med instruktionsvideor 

och manualer tycks ha fått ett svagt genomslag inte minst tack vare att materialet 

även här till viss del är dåligt uppdaterat. Behovet av framåtsyftande planering 

(Pettersson, i tryck; Bennett, 2009; McWhorter, 2014; Bennett & McWhorter, 2017) 

blir återigen påtagligt och även här är exempelvis Avidov-Ungars & Shamir-Inbals 

(2017) IKT-koordinator ett sätt att hantera problemen, genom att skapa 

förutsättningar inom organisationen för att upprätta ett strukturerat och strategiskt 

relevant arbete.  

I alla verksamheter som undersökts finns projekt som pekar mot en förståelse av att 

utveckling av både de teknologiska verktyg som används för lärande och 

organisatoriska strukturer måste utvecklas i tandem, och på ett sätt som tidigare inte 

gjorts. Detta ligger i linje med såväl VRHD-forskningen (Bennett, 2009) och PDK 

(Petterson, i tryck). Samtidigt finns en bild av att verksamheten inte alltid kan nå upp 

till målet under rådande förutsättningar. Lagar, förordningar och nuvarande 

organisatoriska strukturer utövar olika former av tryck på verksamheten som 

försvårar arbetet. 

Vilka redskap och organisatoriska strukturer finns för att förbättra och 

fördjupa de anställdas förutsättningar för IKT-stött arbetsplatslärande? 

Här framkommer brister i möjligheten att själv kunna påverka och utveckla de IKT-

verktyg som finns tillhands. Hos respondenter med större erfarenhet av IKT tycks det 

finnas vissa möjligheter att tänja på gränserna och använda externa verktyg, men 

organisationsstrukturen sätter starka ramar kring vad som är möjligt ifråga om att 

experimentera och utveckla nya verktyg och förhållningssätt. Eftersom det saknas ett 

välstrukturerat kunskapsarbete i såväl bredare bemärkelse som gällande IKT-stött 

arbetsplatslärande i specifik bemärkelse är möjligheterna små att ställa välavvägda 

krav på IKT-verktyg. Återigen blir vikten av att ha långsiktiga strategiska mål för att 

kunna ge optimalt stöd för arbetsplatslärandet tydligt vilket också blir tidligt i 
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tidigare studier (se t ex Bennett, 2009; 2014; McWhorter, 2014; Bennett & 

McWhorter, 2017; Pettersson, i tryck). 

De pedagogiska kunskaper (PK (Koehler, Mishra & Cain, 2013) som finns har till 

störst del utvecklats hos den enskilde medarbetaren på basen av intresse och 

erfarenhet snarare än av aktiva insatser för att förhöja de pedagogiska kunskaperna. 

Därtill finns en bild av att de som besitter pedagogiska kunskaper i viss mån tvingas 

arbeta i motvind när verksamheten behöver prioritera andra arbetsuppgifter. Det är 

upp till den enskilde att omsätta sina pedagogiska intressen och kunskaper, i brist på 

ett välstrukturerat kunskapsarbete. Samtliga respondenter sitter inne med 

specialistkunskaper inom sina respektive fält. Men precis som i fallet med de 

pedagogiska kunskaperna blir detta något som till stor del får utvecklas på eget 

initiativ och utifrån eget intresse. Här behövs organisatoriska strukturer som på ett 

effektivt sätt fångar upp de kompetenser som finns och ger utrymme för 

kompetensutveckling. 

Den sammantagna bilden är att det finns stora insikter att hämta från individuella 

medarbetare som har kunskaper i form av såväl praktisk pedagogisk erfarenhet som 

teoretiskt kunnande (PCK (Koehler, Mishra & Cain, 2013)), men att organisatoriska 

strukturer för att omsätta dem i ett strukturerat arbetsplatslärandearbete, som 

exempelvis förespråkas av From (2018) och Pettersson (2017, i tryck) saknas. Det 

finns tämligen djupgående insikter och experimentlusta vad gäller möjligheten att 

stötta lärandeprocesser på arbetsplatsen med hjälp av IKT-verktyg (TPK (Koehler, 

Mishra & Cain, 2013)), det finns en stor vilja att fördjupa den egna professionella 

kompetensen och det finns insikter som pekar mot en förståelse för hur IKT-stödda 

pedagogiska processer och organisationen påverkar varandra och skulle kunna 

utvecklas (TPK/PCK (Koehler, Mishra & Cain, 2013)). Dessa insikter och intressen 

tycks i stor utsträckning komma verksamheten till del på grund av att den enskilda 

medarbetaren lägger ner egen tid och resurser på att skapa utrymme för dem, snarare 

än att organisationen har strukturer som underlättar och enkelt fångar upp dem. 

Precis som gällande de organisatoriska förutsättningarna gällande TPK, PCK och 

TCK så finns det goda exempel på individer som besitter vad Avidov-Ungar & 

Shamir-Inbal (2017) kallar för ledarskapskunskaper. Detta är individer som lägger 

ner mycket tid på att driva igenom utbildningsmöjligheter, som försöker få med sina 

medarbetare och som både tar del och delar med sig av kunskap och information. 
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Men även här är det individbundet, och det saknas organisatoriska strukturer för att 

lyfta upp och utveckla de här personernas potential. Detta tyder således på att mer 

organisatoriska strategier behövs, men hur sådana processer skulle kunna se ut 

framkommer dock mer sällan i tidigare forskning.  

Avslutande diskussion 

I detta avsnitt kommer en sammanfattande diskussion företas, där tidigare forskning, 

resultat och analys vävs samman i två tydliga åtgärdsförslag: Att utnyttja de 

kompetenser som finns avseende IKT-stött arbetsplatslärande i form av IKT-

koordinatorn, samt att formulera tydliga riktlinjer och mål. Här presenteras också 

förslaget att forskare inom VHRD-fältet kan ha förtjänster i att följa utvecklingen av 

pedagogiskt inriktad IKT-forskning. 

Behov av förbättrade organisatoriska förutsättningar 

Många av de teman som identifierats går att hänföra till bristande organisatoriska 

förutsättningar: Behovet av tid och resurser för att starta upp och upprätthålla ett 

IKT-stött arbetsplatslärande, upplevelsen att det är den enskilde medarbetarens 

ansvar att leta upp och ta del av kunskapsutvecklingsmöjligheter, att de IKT-verktyg 

som finns är otillräckliga och att arbetsplatslärandet ofta sker under informella 

former. Många av de problem som identifieras kan sannolikt kopplas till behovet av 

struktur och riktlinjer för hur man ska arbeta med IKT-stött arbetsplatslärande (och 

arbetsplatslärande i stort). 

Ett sätt att förbättra organisationens arbete är formuleringen av tydliga mål och 

riktlinjer som konkretiserar hur verksamheten ska arbeta med dessa frågor. Detta 

ligger i linje med Petterssons (i tryck) mening att en välstrukturerad verksamhet är 

en förutsättning för ett hållbart arbete med lärande och kunskapsutveckling, i och 

med att resurser, organisatoriska stödstrukturer och delade målbilder kan 

tillhandahållas. Även VRHD-litteraturen tycks instämma, i den mån arbetet med att 

skapa dessa strukturer och riktlinjer syftar till att skapa en vision av vad 

verksamheten vill uppnå, kartlägga vilka förutsättningar och hinder som finns för att 

utveckla ett hållbart IKT-stött arbetsplatslärande och kartlägga de behov av lärande 

och kunskapsutveckling som organisationen har (Bennett, 2014). 

Ett sätt att strukturera för att stötta den organisatoriska utvecklingen kan vara genom 

att utnyttja personer med intresse och kompetens att planera och genomdriva IKT-
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stödda arbetsplatslärandeinsatser. Avidov-Ungar & Shamir-Inbal (2017) identifierar 

IKT-koordinatorn som en sådan person. IKT-koordinatorn är en person som besitter 

de kompetenser och kunskaper som beskrivs i TPACK-modellen (Mishra & Koehler, 

2006; Schmidt et al, 2009; Koehler, Mishra & Cain, 2013), men Avidov-Ungar & 

Shamir Inbal (2017) identifierar även behovet av organisatoriska kunskaper (OK) och 

ledarskapskompetenser (LK). IKT-koordinatorn beskrivs som en person som 

behärskar digital teknik i bred bemärkelse och IKT-verktyg som stöttar lärande i 

specifik bemärkelse, en person som har en god bild av organisationens 

förutsättningar och kan formulera relevanta lärandemål utifrån detta och en person 

som besitter goda kommunikativa och ledarskapsförmågor och som kan gå i bräschen 

för ett utvecklingsarbete med avseende på det IKT-stödda lärandet (Avidov-Ungar &  

Shamir Inbal, 2017). Även här finns överlapp med VHRD-litteraturen, som 

poängterar vikten av att HRD-specialister (här förstådda som personer med kunskap 

om hur kompetensutveckling av medarbetare sker på bästa sätt) med djupa 

teknologiska kunskaper bör vara involverade i utvecklingen av organisationens IKT-

understödda arbetsplatslärande (McWhorter, 2014). Många av IKT-koordinatorns 

egenskaper finns redan hos anställda i verksamheterna men kompetensen 

underutnyttjas till förmån för det dagliga arbetet. 

Genom att arbeta med att skapa relevanta mål och riktlinjer och skapa strukturer för 

organisatoriskt stöd torde en organisation kunna hantera många av de problem som 

framkommit i den här studien (Bennet, 2014; Pettersson, i tryck). Problemet med att 

insikter rörande förutsättningar för arbetsplatslärande oftare tycks komma från 

medarbetare som kämpar för att få tid och resurser avsatt och inte från ett 

strukturerat, framåtsyftande, strategiskt arbete på organisatorisk nivå kan avhjälpas 

antingen genom att använda sig av IKT-koordinatorn som en fokalpunkt för sådana 

frågor (Avidov-Ungar & Shamir-Inbal, 2017; McWhorter, 2014), eller genom att på 

annat sätt införa ett välstrukturerat utvecklings-, uppföljnings- och 

utvärderingsarbete rörande arbetsplatslärandet (Bennet, 2014; Pettersson, i tryck). 

Återigen blir behovet av en tydlig vision och målbild av vad organisationen ska sträva 

mot en grundläggande komponent i arbetet. 

Genom att grunda arbetet i en tydlig bild av de organisatoriska behoven både 

avseende kunskapsutveckling och de IKT-verktyg som krävs för att nå 

kunskapsmålen borde ett ökat incitament skapas för att hålla IKT-verktygen 
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uppdaterade och relevanta för verksamheten, som inte hänger på individens egen 

utvärdering och förmåga att anpassa sig till verktygen utan snarare på verktygens 

anpassning för att nå satta mål. Återigen framträder alltså behovet av att ha tydliga 

visioner och målbilder, god kännedom om tillgängliga IKT-verktyg och deras 

applikation samt en god bild av de organisatoriska förutsättningarna (Pettersson, i 

tryck). 

Studiens begränsningar 

Ett problem i genomförandet av studien har varit svårigheten att fånga de begrepp 

och koncept som undersökts på ett sätt som kan förstås av respondenterna. Som en 

följd av detta har en stor del av intervjutiden gått åt till att diskutera allmänna brister 

hos IKT-verktyg och inte specifikt IKT-verktyg som använts i arbetsplatslärande. 

Mycket har kommit att kretsa kring hur man ska förhålla sig till det egna lagret av 

information, inte hur man ska arbeta med IKT för att stötta arbetsplatslärande i 

bredare bemärkelse eller på innovativa sätt. Det har även uttryckts av respondenter 

att de har haft svårigheter att förstå studiens syfte och frågeställningar, något som till 

viss del kan förklaras av att det här är frågeställningar som många inom vårdsektorn 

inte är van att hantera. 

Avslutande ord 

Avslutningsvis bör påpekas att samtliga respondenter ger uttryck för en stark tilltro 

till potentialen hos IKT att stötta och förbättra möjligheterna till arbetsplatslärande 

och att det finns flera goda exempel på försök till eller faktiskt iscensatt 

arbetsplatslärande arbete som lutar sig mot IKT-verktyg. Det finns även många 

exempel på kunskaper som kan fångas upp av begreppen TPACK/OK/LK och PDK 

eller som ger en fingervisning om att sådana kunskaper är under utveckling. Den 

allmänna bilden är dock att de organisatoriska förutsättningarna (ännu) inte till fullo 

finns på plats för att kunna integrera IKT i arbetsplatslärandet på ett välplanerat 

hållbart sätt. 

Denna studie tycks således stödja Petterssons (i tryck) och Avidov-Ungar & Shamir-

Inbals (2017) bild av att det behövs en tydlig struktur för att utveckla ett gediget och 

hållbart IKT-stött arbetsplatslärande, samtidigt som ytterligare forskning behövs för 

att utveckla konkreta metoder för hur ett sådant arbete skulle kunna se ut. Den tycks 

även stödja de fynd som gjorts inom VRHD-området, och pekar på att en överlapp 

mellan forskning rörande PDK och VRHD. I linje med Bennetts (2014) och 
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McWhorters (2014) och Bennett & McWhorters (2017) insikter om behovet av att 

vidareutveckla VRHD-begreppet för att bättre fånga upp hur kunskapsarbetet i 

organisationer sker och kan stöttas, kommer här ett modest förslag om att snegla på 

kontemporär, IKT-inriktad pedagogisk forskning, i synnerhet rörande begreppen 

PDK och TPACK. 

Referenser 

Avidov-Ungar, O., & Shamir-Inbal, T. (2017). ICT Coordinators’ TPACK-based 

Leadership Knowledge in their Roles as Agents of Change. Journal of 

Information Technology Education: Research, 16, 169-188. 

Bennett, E. E. (2009). Virtual HRD: The Intersection of Knowledge Management, 

Culture, and Intranets. Advances in Developing Human Resources, 11(3), 362-

374. doi: 10.1177/1523422309339724 

Bennett, E. E. (2014). Introducing New Perspectives on Virtual Human Resource 

Development. Advances in Developing Human Resources, 16(3), 263-280. doi: 

10.1177/1523422314532091 

Bennett, E. E., & McWhorter, R. R. (2017). Reaction —Organizational Learning, 

Community, and Virtual HRD: Advancing the Discussion. New Horizons in 

Adult Education & Human Resource Development, 29(3), 19-27. doi: 

10.1002/nha3.20188 

Betts, J., & Holden, R. (2003) "Organisational learning in a public sector 

organisation: a case study in muddled thinking". Journal of Workplace 

Learning, 15(6), 280-287. doi: 10.1108/13665620310488575 

Blau, I., & Shamir-Inbal, T. (2017). Digital Competences and Long-Term ICT 

Integration in School Culture: The Perspective of Elementary School Leaders. 

Education and Information Technologies, 22(3), 769-787. doi: 10.1007/s10639-

015-9456-7 

Ferrari, A. (2012). Digital competence in practice an analysis of frameworks. 

Luxembourg: Publications Office. 

From, J. (2017). Pedagogical Digital Competence - Between Values, Knowledge and 

Skills. Higher Education Studies. 7(2), 43-50. doi: 10.5539/hes.v7n2p43 

Hatlevik O. E., Guðmundsdóttir G. B., & Loi, M. (2015). Digital diversity among 

upper secondary students: A multilevel analysis of the relationship between 

cultural capital, self-efficacy, strategic use of information and digital 



Kandidatuppsats i pedagogik, 15 hp 
Vårterminen 2018 

competence. Computers & Education, 81, 345-353. doi: 

10.1016/j.compedu.2014.10.019 

Krumsvik, R. J. (2014) Teacher educators’ digital competence. Scandinavian Journal 

of Educational Research. 58(3), 269–280. doi: 10.1080/00313831.2012.726273 

Lahn, L.C. (2004). Dilemmas in the development of e‐ learning at work. Journal of 

Workplace Learning. 16(8), 466-478. doi: 10.1108/13665620410566432 

Koehler, M. J., Mishra, P., & Cain, W. (2013). What is Technological Pedagocical and 

Content Knowledge (TPACK)? Jornal of Education, 193(3), 13-19. doi: 

10.1177/002205741319300303 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun. 3:e uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 

Lindgren, S. (2014). Kvalitativ Analys.. I M. Hjerm, S. Lindgren & M. Nilsson (red.), 

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys (s. 29-43). Malmö: Gleerups. 

McWhorter, R. R. (2014). A Synthesis of New Perspectives on Virtual HRD. Advances 

in Developing Human Resources, 16(3), 391–401. doi: 

10.1177/1523422314532126 

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: 

A Framework for Teacher Knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-

1054. doi: 10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x 

Pettersson, F. (2017). On the issues of digital competence in educational contexts – a 

review of literature. Education and Information Technologies. doi: 

10.1007/s10639-017-9649-3 

Pettersson, F. (i tryck). Digitally Competent School Organizations - Developing 

Supportive Organizational Infrastructures. Seminar.net international journal 

of media, technology & lifelong learning.  

Schmidt, D. A., Baran, E., Thompson, A. D., Koehler, M. J., Mishra, P., & Shin, T. 

(2009). Survey of Preservice Teachers' Knowledge of Teaching and Technology. 

Hämtad från http://news.cehd.umn.edu/wp-

content/uploads/2009/06/TPCK_survey.pdf (2018-05-21) 

Vanderlinde, R., van Braak, J., Dexter, S. (2012). ICT policy planning in a context of 

curriculum reform: Disentanglement of ICT policy domains and artifacts. 

Computers & Education, 58(4), 1339-1350. doi: 10.1016/j.compedu.2011.12.007 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. (Tillhandahållen via institutionen) 



Kandidatuppsats i pedagogik, 15 hp 
Vårterminen 2018 

Westlund, I. (2015). Hermeneutik. I A. Fejes & R. Thornberg (red), Handbok i 

kvalitativ analys (s.71-89). 2:a uppl. Stockholm: Liber. 

 



Kandidatuppsats i pedagogik, 15 hp 
Vårterminen 2018 

Bilaga 1: Informationsbrev 

Hej! 

Jag heter Kent Ljungberg och läser den sista terminen inom programmet för 

beteendevetenskap med inriktning mot IT-miljöer. Där har jag valt att skriva min C-

uppsats vid pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. Jag har arbetat som 

medicinsk sekreterare vid Umeå universitetssjukhus sedan 2010, och har kommit att 

intressera mig starkt för arbetsplatslärande och kunskapshantering på arbetsplatsen 

och de verktyg som kan användas för att stötta sådana processer. 

I min uppsats kommer jag därför genomföra en undersökning där jag riktar mig till 

personer som på något sätt har ansvar för att kunskap(er) bevaras, sprids och 

utvecklas på arbetsplatsen. Det kan röra sig om allt från hantering av så kallade 

lathundar och manualer, arbetsflödes- och processdokumentation och 

protokollföring till regelrätta utbildningsinsatser och inskolningsarbete. Målet är att 

undersöka vilka kunskaper som finns om de verktyg som utnyttjas eller skulle kunna 

nyttjas för att nå ett så bra kunskapsläge som möjligt på arbetsplatsen samt att 

undersöka vilket organisatoriskt stöd som finns för ett sådant arbete. 

Undersökningen kommer gå till på så sätt att 1-2 personer från ett mindre antal 

verksamheter väljs ut för en intervju, cirka 30 minuters längd. Under intervjun 

kommer jag att ställa ett antal frågor om din relation till kunskap och lärande på 

arbetsplatsen samt hur du och din arbetsplats arbetar med lärande och 

kunskapshantering. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta efterföljande bearbetning av 

materialet. Allt insamlat material kommer hanteras med tillbörlig försiktighet i 

enlighet med vedertagna forskningsetiska principer och du har när som helst 

möjlighet att meddela om du avbryta ditt deltagande. 

Om du är intresserad av att ställa upp på en intervju eller har några frågor så maila, 

ring eller SMS:a mig på: [mailadress] [telefonnummer]  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Bakgrund: 

Vad är din titel? 

Vilken utbildning har du? 

När är du född? 

Vad innebär ditt arbete? 

Vilka arbetsuppgifter utför du som har med arbetsplatslärande och 

kompetensutveckling att göra? 

Hur länge har du arbetat med den här typen av uppdrag? 

Hur är arbetsplatsen uppbyggd? Vad arbetar ni med? 

Arbetsplatslärande: 

Hur arbetar ni med arbetsplatslärande, det vill säga upprätthållande, stöttande eller 

förbättring av kunskapsläget på din arbetsplats?  

Vilka sätt finns för att utveckla era kompetenser eller kunskaper, både enskilt eller i 

grupp? Kan du ge exempel? Finns det strukturerade metoder för det? 

Hur ser organisationens förhållningssätt till arbetsplatslärande och 

kompetensutveckling ut? 

Hur ser din inställning till att arbetsplatslärande och kompetensutveckling ut? 

På vilka sätt bidrar du till att upprätthålla, stötta eller förbättra kunskapsläget på din 

arbetsplats? 

Hur upplever du att de sätt som enheten arbetar med att upprätthålla, stötta eller 

förbättra kunskapsläget fungerar? 

Finns det andra sätt att arbeta på som skulle kunna vara bättre eller lika bra jämfört 

med hur det ser ut idag? 

Digital teknik för att stötta: 

Hur ser din relation till digital teknik ut? 

Hur van användare av digital teknik är du? Hur ser din IT-bakgrund ut? Utbildning? 

Intresse? 

Vilket förhållningssätt har organisationen/arbetsplatsen till lärande och 

kunskapsutveckling med hjälp av digital teknik ut? 
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Hur arbetar ni med IT för att underlätta arbetsplatslärande och 

kompetensutveckling? Kan du ge exempel? 

Hur ser du på förhållandet mellan digital teknik och möjligheten att upprätthålla, 

stötta eller förbättra kunskapsläget på arbetsplatsen? 

Hur påverkar den digitala tekniken ditt sätt att arbeta med frågor som rör lärande 

och kompetensutveckling? 

Upplever du att ni använder tekniken på bästa sätt för att upprätthålla, stötta eller 

förbättra kunskapsläget på din arbetsplats? Varför/varför inte? 

Finns det andra sätt att arbeta på som skulle kunna vara lika bra eller bättre? 

Varför/varför inte? 

Vilka system eller program har du tillgång till i ditt arbete, med avseende på 

arbetsplatslärande och kompetensutveckling för egen del? 

Vilka system eller program har du tillgång till i ditt arbete, med avseende på att stötta 

dina kollegors kunskaper och kompetensutveckling? 

Är systemen tillräckliga för att göra ditt jobb, med avseende på arbetsplatslärande 

och kompetensutveckling, på tillfredsställande sätt? Varför/varför inte? 

Pedagogisk tanke: 

Finns det några uttalade ambitioner eller mål rörande arbetsplatslärande? 

Finns det några uttalade ambitioner eller mål rörande IT-understött 

arbetsplatslärande? 

Finns det möjlighet att anpassa system, program eller arbetssätt efter era behov av att 

förbättra, stötta eller upprätthålla kunskapsläget? 

Genomförs någon utvärdering av era sätt att arbeta med arbetsplatslärande och 

kompetensutveckling? Hur ser de ut? När görs de? 

Genomförs någon utvärdering av vilka system eller program som används och hur de 

används för att förbättra, stötta eller upprätthålla kunskapsläget? Hur ser de ut? När 

görs de? 

Organisatoriskt stöd: 

Finns det några riktlinjer för  arbetet med att upprätthålla, stötta eller förbättra 

kunskapsläget här på arbetsplatsen? Hur har de tagits fram/hur skulle de kunna tas 

fram? 

Finns det några riktlinjer eller metoder för hur ni ska använda digital teknik i ditt 

arbete? Hur har de tagits fram/hur skulle de kunna tas fram? 
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Finns det några riktlinjer eller metoder för hur du och dina kollegor ska använda 

digital teknik för att upprätthålla, stötta eller förbättra kunskapsläget på 

arbetsplatsen? Hur har de tagits fram/hur skulle de kunna tas fram? 

Hur ser stödet från organisationen eller ledningen ut om någon har frågor eller 

funderingar som rör digital teknik och kunskapsöverföring? 

Finns tillgång till externa kurser eller resurser för lärande? Finns formella 

möjligheter att lära av varandra? Vems ansvar är det att se till att anställda har 

uppdaterade kunskaper? 

Vems ansvar är det att se till att anställda har uppdaterade kunskaper?  

Hur upplever du att de sätt som ni arbetar med att upprätthålla, stötta eller förbättra 

kunskapsläget fungerar? Varför? 

Större perspektiv: 

Hur väl upplever du att ert arbete med arbetsplatslärande och kompetensutveckling 

rimmar med sjukhusets övriga verksamheters målsättningar och uppgifter? 

Känner du till om det finns några övergripande mål gällande arbetsplatslärande och 

kompetensutveckling för er verksamhet, eller sjukhuset i stort? 

Känner du till några riktlinjer eller strukturer för hur IT skulle kunna användas för 

att stötta dessa mål? 

Hur skulle du vilja att arbetet med arbetsplatslärande och kompetensutveckling såg 

ut? 

 

 


