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Sammanfattning 
Studiens syfte var att bidra med kunskap om hur lärande processer påverkas av den snabbt ökande 
digitala transformationen som sker inom arbetslivet. Inom den digitala transformationen så har fokus 
varit att utforska de olika digitala kanaler och verktyg som erbjuds för kompetenshöjande aktiviteter. 
De frågeställningar som studien fokuserade på handlade om den digitala kompetensen, användandet 
av digitala verktyg och kanaler för kompetenshöjande aktiviteter, förändrade lärande processer i och 
med digitaliseringen samt vilka drivkrafter och motivationer som styr arbetsplatslärandet. Studien 
genomfördes utifrån en kvalitativ hermeneutisk metod med halv-strukturerade intervjuer och det var 
12 personer som deltog i studien. Sammanfattningsvis visade resultaten att det har skett en förändring 
i lärande processerna då de digitala medierna används i större omfattningar. Samtidigt framkom det 
också insikter att deltagarna mest föredragna lärstil eventuellt inte används vid digitala utbildnings-
insatser. Utifrån de resultat som framkom så visade det även att det inte är den digitala kompetensen 
som hindrar medarbetare från att ta del av det digitala utbudet av de kompetenshöjande aktiviteter 
som erbjuds. De hinder som upplevs är att det inte finns tillgänglig tid för lärande, relevant 
kompetensutveckling som stödjer professionen och tid för både individuell reflektion samt tid för 
reflektion tillsammans med kollegor som kan ge både nya perspektiv och synvinklar. 

Nyckelord: Arbetsplatslärande, digitalisering, digital kompetens, informations- och 
kommunikationsteknologi (IKT), livslångt lärande, lärande organisation, pedagogisk digital 
kompetens, Virtual Human Resource Develepment (VRHD) 
  



 

Förord 

När jag bestämde mig för att skriva en magisteruppsats i pedagogik så anade jag inte i vilken 
riktning det skulle föra mig och vilka utmaningar som jag skulle möta på vägen. Det har varit 
en händelserik höst med många intryck och inläsningar på aktuellt material inom området 
och jag har lärt mig oerhört mycket om människors lärande processer.  
 
Tommy - utan dig, ditt genuina stöd och starka tro på mig och min förmåga så hade det 
aldrig räckt hela vägen. Du är allt.  
 
Jag vill också tacka alla deltagare i studien som bidrog med sin värdefulla tid och svarade på 
alla frågor med en stor nyfikenhet. Utan er hade den här uppsatsen aldrig varit möjlig att 
genomföra.  
 
Jag har alltid haft citatet från Kierkegaards dikt ”Till eftertanke” som vägledning i mitt arbete 
då den uttrycker så vackert vikten av att möta varje enskild individ där de befinner sig. Jag 
känner en stor ödmjukhet och stolthet att få förmånen att arbeta tillsammans med mina 
kollegor där vi gemensamt bidrar till skillnaden som gör skillnad hos de människor som vi 
dagligen möter. Jag vill tillägna denna dikt till mina kollegor som gör en fantastisk insats 
varje dag i våra samtal och dialoger med människor. 
 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag 
först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig 
själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag 
visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. 
Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet mera. Vill jag ändå 
visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och 
vill egentligen bli beundrad av den andra istället för att hjälpa henne. All äkta 
hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste 
jag förstå att detta med att hjälpa inte är att härska utan att tjäna. Kan jag 
inte detta kan jag heller inte hjälpa någon. (Kierkegaard, 1859). 

 
Sist vill jag rikta ett speciellt tack till min handledare Jörgen From som stöttat mig 
helhjärtat på denna personliga utvecklingsresa i tid och otid.  
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Inledning 

Storsthlm (2018) beskriver att ”Digital kompetens är idag en förutsättning för att alla 
ska kunna vara delaktiga i samhällslivet.” Vidare beskriver de att förutom teknik-
utveckling berör den digitala utvecklingen breda samhällsområden, som utbildning 
och kompetensutveckling, tillväxt och arbetsmarknad, fördelnings- och trygghets-
system, hälsa, vård, social sammanhållning och demokrati.  Digitaliserings-
kommissionen (SOU 2016:85; SOU 2015:91) framhåller att digitaliseringen och 
användningen av ny teknik innebär så pass omvälvande förändringar att man 
behöver prata om en transformering av samhället. Brynjolfsson och McAfee (2015) 
påminner oss om att förflyttning redan pågår och beskriver den som den andra 
maskinåldern och gör jämförelser med industrialismens inträde. Utifrån ett 
samhällsperspektiv så beskriver Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) 
hur ”digitaliseringen av lärande och undervisning äger rum samtidigt på en 
övergripande, global och internationell nivå (med strukturella, organisatoriska och 
ekonomiska konsekvenser) och på en individuell nivå (med både nära personliga och 
professionella konsekvenser)” (SUHF, 2016).Det kommer att ställas högre krav på 
den digitala kompetensen hos varje medarbetare för att hänga med i utvecklingen 
och kunna tillgodogöra sig bl.a. kompetensutveckling som sker mer och mer via 
digitala verktyg och kanaler (Sandblad, Gulliksen, Lantz, Walldius  & Åborg, 2018). 
 
Människor reagerar olika vid förändringar och Brynjolfsson och McAfee (2015) 
beskriver också att det är många organisationer som inte hänger med att anpassa sin 
verksamhet i samma takt som den digitala utvecklingen. Organisationer som 
introducerar digitala utbildningskanaler enbart för att hänga med i den digitala 
transformationen, har lätt för att glömma bort att få med sig medarbetarna och 
säkerställa att det finns verksamhetsbehov inom organisationen som är redo för 
denna förflyttning. 
 
Det har diskuterats i många olika offentliga forum och tidskrifter att det är viktigt att 
ledningen och medarbetare har en gemensam bild och förståelse av organisationens 
vision. Det finns en förväntan och förhoppning från ledningen att alla medarbetare 
ska drivas av ett äkta engagemang och ansvarstagande för att också indirekt skapa en 
större möjlighet till den individuella utvecklingen. Det är med andra ord viktigt att 
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hela organisationen hela tiden har målet i sikte och arbetar aktivt gemensamt mot 
det. En lärande organisation beskrivs av Granberg (2004, s.140) som ”den 
organisation som skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande och som 
tillvaratar detta lärande och nyttiggör det i organisationens strävan att påverka och 
anpassa sig till omvärlden”. Några viktiga ingredienser för att skapa goda 
förutsättningar är om ledarskapet är uppmuntrande, motiverande och ger tydlig 
feedback. Det blir också ett bättre klimat i arbetsgrupper om det finns ett individuellt 
ansvarstagande och att alla stöttar varandra, är öppna och ärliga med varandra. En 
lärande organisation med alla dessa ingredienser är en grundförutsättning för att 
organisationer ska nå mål och vara konkurrenskraftiga. För att vara konkurrens-
kraftiga på arbetsmarknaden måste anställda ha förmåga att fatta självständiga 
beslut och hantera osäkerhet. Om organisationer inte skapar förutsättningar för ett 
kontinuerligt lärande och hela tiden vässar sin egna förmåga, så blir de omsprungna. 
Utvecklingstakten när det gäller kompetens är hög i framgångsrika organisationer 
och individer behöver säkerställa sin anställnings-barhet genom att ständigt vara i 
framkant av den utveckling som sker inom sina specifika branscher. Granberg (2004) 
och Ellström (2004) lyfter fram värdet av att ledningen väljer ett mer 
utvecklingsinriktat lärande, släpper loss kraften i organisationen och därmed också 
släpper kontrollen samt inser att medarbetarna oftast kan och vet mer än ledningen.   
 
Roth (2017) lyfte fram i sin uppsats, frågeställningen om att vara anställningsbar 
genom hela arbetslivet och att yngre personer har den tekniska kompetensen som 
efterfrågas (jämfört med äldre) för att kunna hänga med i den digitaliserade 
transformationen och vara förändringsbenägna. Vidare framför Roth (2017) och 
hänvisar till ett antal olika studier att det förutom eget ansvar och engagemang krävs 
även en förmåga att identifiera sina egna styrkor, sälja in sig själv och förmedla dem 
till en potentiell arbetsgivare för att vara anställningsbar och attraktiv på dagens 
arbetsmarknad. Findahl (2013) beskriver hur den klassiska digitala klyftan mellan 
rika och fattiga, mellan hög- och lågutbildade, mellan arbetare och tjänstemän har till 
stor del försvunnit. Så gott som alla använder och har tillgång till internet i hemmet. 
Rester av den digitala klyftan finns dock kvar bland pensionärerna där många 
fortfarande inte är internetanvändare och som också lyfts fram av PRO (2018). Det 
talas också idag om ett digitalt utanförskap, kanske främst bland äldre personer vilket 
också kan ses som åldersdiskriminering (PRO, 2018) och som kan påverka 
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möjligheten till att vara delaktig i samhället. Det finns även yngre personer som kan 
drabbas av det digitala utanförskapet som t.ex. inte är ekonomisk resursstark, 
nyanlända, har funktionsnedsättningar som påverkar förmågan att nytta de digitala 
kanalerna etc. 
 
Det finns en nyfikenhet att koppla det nya lärandet med stöd av digitala verktyg, 
kanaler och metoder till befintliga lärandeteorier samt olika lärstilar i arbetslivet. Det 
finns också ett intresse att få en större inblick i hur medarbetare reagerar på den 
upplevda explosiva takt som digitala verktyg introduceras i arbetslivet. Det 
huvudsakliga området som jag har valt att fokusera på är intern kompetensutveckling 
och den digitala transformationen som pågår med olika digitala lärmiljöer som 
erbjuder kompetenshöjande aktiviteter. 
 
Genom tidigare forskning och intervjupersonernas föreställningar syftar studien till 
att öka förståelse kring hur lärande processer påverkas av den snabbt ökade digital 
transformationen som sker inom arbetslivet. Detta görs med utgångspunkt i studiens 
vetenskapsteoretiska perspektiv som är hermeneutisk eftersom syftet med studien är 
att få en inblick i informanternas egna upplevelser av ett fenomen.  
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med magisteruppsatsen är att undersöka hur lärande processer påverkas av 
den snabbt ökande digitala transformationen som sker inom arbetslivet. Inom denna 
undersökning riktas fokus inom den digitala transformationen på att utforska de 
olika digitala kanaler och verktyg som erbjuds och används för kompetenshöjande 
aktiviteter.  
 
Studiens frågeställningar är:  

• Hur ser mognaden ut för den digital kompetensen inom organisationen?  

• Har medarbetarna gjort ett aktivt val att utforska och använda sig av (nya) 
digitala verktyg och kanaler för kompetenshöjande aktiviteter? 

• Uppkommer det nya lärande processer i och med digitaliseringen i arbetslivet? 

• Vilka drivkrafter och motivation finns bakom ett eventuellt förändrat beteende 
inom arbetsplatslärandet?  
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Avgränsningar 

I denna studie så har endast en specifik yrkesroll inom en organisation valts ut för att 
undersöka hur de lärande processerna påverkas av digitaliseringen för kompetens-
höjande aktiviteter. Det innebär att studien kommer att utesluta andra yrkesroller 
inom organisationen samt andra organisationer inom samma bransch. Jag överlåter 
därför till läsarna att bedöma om resultatet har väckt intresse för fortsatt forskning 
eller att studiens resultat överföras till andra sammanhang än den direkt studerade 
med hänvisning till Hjerm och Lindgren (2014). 
 
Centrala begrepp 

Avsnittet ger definitioner till studiens centrala begrepp som kommer att användas.  
 
Digital kompetens 

Den definitionen gällande digital kompetens som kommer att användas är den som 
Statens offentliga utredning (SOU 2015:28) har definierat enligt följande: 

”Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med 
digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala 
utvecklingen och dess påverkan på ens liv. Digital kompetens innefattar: 
kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera 
digitalt; färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster; förståelse för den 
transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess möjligheter 
och risker; motivation att delta i utvecklingen.” (s.16) 

 
Lärande organisation 

Begreppet lärande organisationer har diskuterats i olika teoretiska perspektiv för att 
åskådliggöra de lärande processer som förekommer inom organisationer och det har 
tagits fram en modell av de olika begreppen kring lärande i organisationer som 
presenteras utförligt i Granberg och Ohlsson (2016, s.87).  Jag har valt att använda 
mig av Senges definition av den lärande organisationen som en organisation: 
 

”Där medarbetare hela tiden ökar sin förmåga att åstadkomma de resultat som 
de verkligen vill uppnå, där nya och utvecklade mönster att tänka odlas, där det 
är tillåtet att ha kollektiva önskningar och där medarbetare hela tiden lär sig att 
lära tillsammans” (Senge, i Granberg & Ohlsson, 2016, s.88).  
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Jag vill också inkludera den definition som pekar på ett delat ansvar mellan 
organisationen och medarbetarnas ansvar. En lärande organisation beskrivs av 
Granberg (2004, s.140) som ”den organisation som skapar goda förutsättningar för 
medarbetarnas lärande och som tillvaratar detta lärande och nyttiggör det i 
organisationens strävan att påverka och anpassa sig till omvärlden”. 
 
Arbetsplatslärande 

Det begrepp som används oftast i litteraturen är lärande på jobbet som innebär det 
erfarenhetsbaserade lärande som sker i samband med det dagliga arbetet. Jag 
kommer att använda mig av Granberg och Ohlssons (2016) definition som också 
tydliggör att det är kontextberoende och har en tydlig koppling till den beskrivning av 
erfarenhetslärande som Kolb (1984) introducerade och som även återfinns i 
Granberg (2004). 
 
Förklaringar 

I magisteruppsatsen används ”deltagare” och ”informant” synonymt samt att ”jobb” 
och ”arbete” används synonymt. Pronomen ”hon” används i könsneutral bemärkelse 
då personer skildras i olika sammanhang. 
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Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som anses relevant i förhållande till studiens 
syfte och frågeställningar. Till en början presenteras en historisk tillbakablick för att 
förflytta sig till digitaliseringen som redan pågår. Därefter återfinns en beskrivning om 
digital kompetens och egenskaper i form av drivkrafter och motivation som ligger till 
grund för studiens undersökning. Vidare lyfts förändrat arbetssätt och anställningsbarhet 
fram tillsammans med arbetsplats-lärande och den lärande organisationen för att sedan 
avsluta kapitlet med Virtual Human Resource Development (VHRD) och en kort 
beskrivning om organisationen som valts ut för studien.  

 
Historisk tillbakablick 

Statens offentliga utredning ”Bred datautbildning för vuxna” (SOU 1985:50) 
beskriver lite av dåtidens syn på och argument för att det i samhället bör finnas en 
bred kompetens för att möta den digitala förändringen som idag anges som ”digital 
transformation”. Det hänger ihop med intranätens inträde i arbetslivet och 
informations- och kommunikationsdelningen som påbörjades utifrån ett knowledge 
management tänkande att samla information och dela kunskap mellan medarbetare. 
Det gjordes även en offentlig utredning gällande det livslånga lärandet i arbetslivet 
(SOU 1996:164) som summerade bland annat att ”I ett modernt, högproduktivt 
näringsliv behöver alla en god basutbildning som grund för det livslånga lärandet i 
arbetslivet och reella möjligheter att delta i lärandet i arbetslivet”. Vidare framkom 
att det kan ges stora produktivitetseffekter om företagen investerar i kompetens-
utveckling som också främjar verksamhetsutvecklingen på lång sikt. Statens 
offentliga utredning (SOU 2015:28) lyfte fram att i takt med att större delar av 
arbetslivet, samhällslivet och privatlivet digitaliseras så kommer behovet av att ha 
tillgång till och kunna använda sig av digitala verktyg och tekniker öka för varje år. 
Detta är fortfarande högaktuellt år 2018 för att hinna med i den snabba 
utvecklingstakten som sker och de som väljer att stå utanför i den digitala 
utvecklingen kommer att få allt svårare att klara sig.   
 
Digitaliseringen pågår redan 

Det är påtagligt att vi redan befinner oss i den andra maskinåldern så som det 
beskrivs av Brynjolfsson och McAfee (2015). De lyfter fram sannolikheten att den 
snabba och accelererande digitaliseringen kommer att få en större inverkan på 
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ekonomin än miljön i takt med att datorerna blir mer kraftfulla och företagens behov 
av vissa typer a arbetskraft krymper. Digitaliseringen ökar förståelsen och gör 
enorma mängder data tillgängliga för vetenskapen. De förutspår att framtids-
utsikterna för personer med specialkompetens, rätt utbildning eller talang ser ljusare 
ut än för de personer som har ordinära kvalifikationer, eftersom datorer, robotar och 
andra digitala tekniker snabbt kan ta över de arbetsuppgifter som lätt kan 
automatiseras och effektiviseras (rutinmässiga kognitiva och fysiska arbetsuppgifter). 
Det har en koppling till den nya arbetsfördelningen mellan mänsklig och digital 
arbetskraft. Överflöd och klyftor som skapas till följd av digitaliseringen bör 
synliggöras och sätta fokus på att hitta vägar att maximera överflödet och dämpa de 
negativa effekterna av klyftorna som uppkommer. Den andra maskinålderns tekniker 
förbättras i en enormt snabb exponentiell takt att reproducera sin kraft med digital 
perfektion och skapar därmed fler möjligheter till kombinatoriska innovationer. 
 
Brynjolfsson och McAfee (2015) lyfter även fram ett annat område som handlar om 
”en grupps förmåga att bemästra sin fysiska och intellektuella miljö för att få saker 
gjorda” som benämns av Morris som social utveckling och som har utvecklat 
mänskligheten dramatiskt under de senaste 200 åren. De anser att vi befinner oss vid 
en inflektionspunkt där datorer och digitala innovationer kommer att ha samma 
inverkan på den mentala kraften hos mänskligheten och baserar det på sina tre 
övergripande slutsatser. Slutsatserna är: 
 

1. Vi lever i en tid av enastående utveckling med digitala tekniker uppbyggda 
kring dator - hårdvara, mjukvara och nätverk.  
2. De omvälvningar som den digitala tekniken medför kommer att vara 
fundamentalt gynnsamma. 
3. Digitaliseringen kommer att medföra en del besvärliga utmaningar.  

 
I ett samhällsperspektiv är det viktigt att förstå att den digitala utvecklingen bara är i 
början av sin utveckling och att vi behöver säkerställa att skolans utbildningsformer 
och lärarnas kompetensutveckling inom området, behöver omstruktureras och 
stärkas för att kunna följa med den accelererande utvecklingen som pågår. Det blir 
tydligt att det finns en svårighet för våra kompetenser, organisationer och 
institutioner att hänga med i den tekniska utvecklingen vilket kan medföra en 
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teknologisk arbetslöshet om Moores lag fortsättningsvis kommer att gälla. Det 
kommer att finnas behov för omskolning av vissa yrkesgrupper då efterfrågan på 
vissa kompetenser helt elimineras då de kan ersättas med digitala tekniska lösningar. 
Futurion (2018) skriver i sin rapport att en ”fungerande kompetensutveckling, både 
på jobbet och genom möjlighet till omskolning är därför helt nödvändigt för att 
bemöta den berättigade arbetsmarknadsoro som följer av automatiseringen”. Det har 
blivit allt viktigare att ta eget ansvar för sitt lärande och att säkerställa sin 
anställningsbarhet genom att bl.a. nyttja självorganiserande lärandemiljöer för den 
personliga utvecklingen vilket i sig kan öka klyftorna i de fall människor inte har 
tillgång till datorer. Det finns behov för organisationer att förändras i takt med den 
digitala utvecklingen för att utveckla och anpassa verksamheten efter de nya 
förutsättningarna som gäller. Den nya teknikens påverkan på organisationer i olika 
branscher lyfts fram och påvisar att förändringstakten ställer högre krav på både 
individer och organisationer då nya arbetssätt och arbetsprocesser introduceras till 
följd av digitaliseringen. Heide (2009) tar upp grundproblem med att använda 
intranät som arena för lärande för organisationer och att det blir en diskrepans 
mellan ”organisationsledningens förväntningar och föreställning om organisations-
lärande grundade i managementalism och de lärande aktiviteter som sker i 
organisationen”. Vidare hänvisar Heide (2009) till sin tidigare avhandling där det 
framkom att intranät ”inte kan ses som ett primärt verktyg för organisationslärande” 
och att det ”i princip är omöjligt att räkna ut vinsten med intranät som 
kommunikationskanal och lärandeverktyg” samt att det i många fall inte ger det 
önskande lärande resultatet (effekten) som organisationen avsåg. 
 
I ett organisationsperspektiv blir det tydligt att den ökade digitaliseringen ställer krav 
på organisationens och medarbetarnas följsamhet. Det finns idag ett glapp mellan IT 
och verksamheten inom många organisationer och det mänskliga perspektivet glöms 
ofta bort då det gäller att säkerställa att medarbetarna är delaktiga samt med på den 
framtida förändringsresan som stakas ut.  
 
Jag har, utifrån min egen arbetslivserfarenhet, noterat att kompetensutveckling inom 
organisationer till stor del har börjat ske via digitala kanaler och att de görs 
tillgängliga via det interna intranätet. Det finns en tydlig förväntan att varje 
medarbetare tar eget ansvar och hittar ett tillvägagångssätt, ett verktyg eller metod, 



9 

som medierar lärandet efter deras lärandestil. Det finns en utmaning i detta 
tillvägagångssätt som stöds av Heides (2009) när det gäller att se intranät som en 
arena för organisationslärande. Det kommer att ställas högre krav på den digitala 
kompetensen hos varje medarbetare för att hänga med i utvecklingen och kunna 
tillgodogöra sig bl.a. kompetensutveckling som sker mer och mer via digitala kanaler 
i arbetslivet.  
 
Pedagogisk digital kompetens  

Digitaliseringens inträde i arbetslivet ställer nya kompetenskrav på olika yrkesroller 
för att utveckla arbetssätt och arbetsprocesser. Pedagogisk digital kompetens (PDK) 
är ett begrepp som definierats av From (2017) som en: 
 

”förmåga att konsekvent tillämpa de attityder, kunskaper och färdigheter som 
krävs för planering och genomförande samt att kontinuerligt utvärdera och 
revidera informations- och kommunikationsteknologi (IKT) stödd undervisning 
baserad på teori, aktuell forskning och beprövad erfarenhet för att stödja 
studenter som lär sig, på bästa möjligt sätt.” (s.48, fri översättning).  

 
Det handlar om en ny dimension när det gäller pedagogiskt förhållningssätt, kunskap 
och förmågor om lärandet. From (2017) har öppnat upp för en diskussion hur denna 
dimension påverkar lärarens yrkesroll och det är även en relevant frågeställning 
gällande den specifika yrkesrollen som ingår i denna studie, då det även ingår i 
yrkesrollen att agera som utbildare. Tillsammans med den snabba digitala 
transformationen som sker i organisationen så blir det en förutsättning för att kunna 
skapa en lärande organisation och öka kundnyttan. Blau & Shamir-Inbal (2016) 
påvisar framgångsrika resultat där det har skapats utrymme och möjlighet för ett 
förbättrat lärande om läraren (utbildaren) har en god digital kompetens. Det kan 
också tilläggas att det även behövs en god digital didaktisk kompetens (From, 2017) 
för att kunna utforma undervisningen utifrån IKT hjälpmedel. Vidare kan PDK 
beskrivas med orden ”involves all kinds of pedagogical work in professional context 
where digital technology is used” (From, 2017) och att den består av minst tre nivåer. 
Den första är mikronivån som handlar om interaktionen mellan utbildare och 
student, andra är mesonivån som hanterar design, implementation och 
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infrastrukturen för kurser och den tredje är makronivån som hanterar utbildnings-
ledning och organisationens utveckling. 
 
Drivkrafter och motivation 

Den inre motivationen är en av de viktigaste grundläggande faktorerna för att 
människor ska kunna åstadkomma någonting (Gärdenfors, 2010; Pink, 2010).  
Vidare har de angett att utgångspunkten är att vi föds med en naturlig nyfikenhet och 
lust att lära. Pink (2010) summerar att det är självstyrning, mästerskap och mening 
som är de tre viktigaste faktorerna till den egna drivkraften och lägger också till att 
självstyrning är viktigare än uppgiften då det leder till ett genuint engagemang.  
 
Neuroledarskap är ett ständigt aktuellt ämne inom ledarskap och Rock (2014) 
sammanfattade i SCARF modellen resultaten från studier gällande sociala situationer 
som är viktiga för oss människor och hur det påverkar vårt beteende. SCARF står för 
Status, Certainty, Autonomy, Relatedness och Fairness. Innebörden i modellen kan 
kort beskrivas som (S) hur vi uppfattar vår relativa plats i en grupp (t.ex. om både 
yttre faktorer som pengar och titel, men även inre faktorer som kompetens, kunskap 
och erfarenhet), (C) sökandet av mönster i tillvaron för att ge tydlighet och visshet, 
(A) upplevelsen att ha kontroll över det som händer, (R) handlar om att relatera till 
andra människor, hitta ett sammanhang och sist (F) upplevelsen att bli eller inte bli 
behandlad på ett rättvist sätt, att upprätthålla en balans. Utifrån dessa olika delar i 
modellen så kan man beskriva om människor befinner sig i belönings- eller hotläge 
vilket ger helt olika utgångspunkter för beteende i olika situationer och sammanhang 
vilket i slutändan har en inverkan på drivkrafter och motivation. Alla delar i denna 
modell utgår från känslomässiga subjektiva upplevelser vilka också är djupt 
förankrade till människors grundläggande värderingar.  
 
Antonovsky definierade ’Sense of Coherance’ (KASAM, känsla av sammanhang) med 
en förklaring till hur viktiga de olika grundkomponenterna; begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet är för både livskvaliteten och välbefinnandet 
(Larsson, 2011). Det är viktigt att både inre och yttre stimuli upplevs som logiska, 
sammanhängande, strukturerade och klara så att det en känsla av förståelse eller 
begripligt. När någon känner en känsla av att ha tillräckligt med resurser för att möta 
både inre och yttre stimulis krav så blir det också hanterbart. Meningsfullhet kan 
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beskrivas med att det handlar om i vilken utsträckning man upplever att livet känns 
meningsfullt. Dessa tre grundkomponenter går in i varandra men att meningsfullhet 
är den som betyder mest för en långsiktig hälsa och välbefinnande. Livskvaliteten har 
beskrivits av Persson (2010) att vara subjektiva mått som består av människans 
personliga upplevelser av socialt, psykologiskt och fysiskt välbefinnande samt en 
tillfredsställelse i stort med olika aspekter i livet. Jag gör tolkningen att det också är 
förknippat med drivkrafter och medvetenheten om vem jag är, min självbild, mitt 
självförtroende och vad jag strävar efter här i livet att uppnå vilket är betydelsefullt 
inom alla områden för att lyckas. 
 
“Medarbetare som känner sig delaktiga och som förstår varför och hur en verksamhet 
omorganiseras, har lättare att acceptera förändringar” ESF (2013, s.18). Det finns ett 
flertal artiklar om beteendeforskning som visar att delaktighet, meningsfullhet och 
samhörighet fortfarande är viktiga beståndsdelar för att få med sig människor i 
förändring och som skapar en grund för både drivkrafter och motivation.  
 
Kompetenshöjande aktiviteter 

Beier och Kanfer (2012) lyfter fram att nya trender inom arbetslivet; hur vi arbetar, 
våra arbetsuppgifter och var vi arbetar, att det har skapat en större förståelse för 
vikten av kontinuerligt lärande och livslångt lärande som öppnar upp för möjligheten 
att säkra anställningsbarhet inom yrkeslivet i den snabba förflyttningen som sker. 
Det som ESF (2013) lyfter fram är att arbetsmarknaden präglas av ökade krav på 
förmågan till ett självständigt arbete vilket i sin tur innebär att anställda behöver 
ständigt utveckla sina kompetenser för att öka anställningsbarheten och undvika 
stagnation. Anställningsbarhet kan då bli en viktig drivkraft och faktor som påverkar 
motivationen till ett livslångt lärande. 
 
Beier och Kanfer (2012) pekar på i sin modell att när det gäller vuxnas motivation för 
kompetensutveckling så börjar den innan själva utbildningen påbörjas. De behöver ta 
ett beslut om att delta i en aktivitet där de ska få till sig kunskap. Det behöver finnas 
en inre motivation för att medarbetare ska hitta till kompetensutvecklande aktiviteter 
som erbjuds i form av e-learning, webbinarier, webbsändningar etc. och en tydlighet 
gällande vilka positiva resultat som de kan få ut av en utbildning, d.v.s. kunskaper 
som de sedan kan applicera i sitt arbete och därmed även öka anställningsbarheten. 
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De som ständigt är nyfikna letar upp möjligheter att lära sig och utvecklas och hittar 
alltid vägar fram till kompetensutveckling för att tillfredsställa sitt eget lärande 
samtidigt som de också säkrar sin framtida anställningsbarhet. En annan viktig 
ingrediens är att ”lärande förutsätter att deltagarna själva är aktiva och intresserade, 
att de har en inre motivation och ett reellt intresse” (Helms Jørgensen, 2006). 
 
När det gäller förändringar inom organisationer så beskriver Alvesson och 
Sveningsson (2014) att en ”högst betydelsefull men ofta ignorerad omständighet är 
att människor tolkar förändringsinitiativ och gör dem begripliga på helt olika sätt”. 
Motstånd kan också handla om hur medarbetarna ser på sig själva (på identitetsnivå) 
i förhållande till den förändring som sker och därmed inte upplever att förändringen 
inte handlar om dem. När det gäller kompetensutveckling så kan det vara så att 
medarbetarna upplever att de har all den kompetens som de behöver för att utföra 
sitt arbete och därmed är totalt ointresserade av de kompetenshöjande aktiviteter 
som erbjuds. Det har också en tydlig koppling till motstånd inom organisationer som 
Lapointe och Rivard (2005) beskriver vid implementeringar av ny teknik och krav på 
medarbetare. Det är därför mycket viktigt att organisationer tydliggör vad de har för 
strategi för att skapa förutsättningar för en lärande organisation i och med 
digitaliseringen.  
 
Arbetsplatslärande och lärande organisationer 

När det gäller arbetsplatsförlagt lärande så har Europeiska socialfonden, ESF (2013) 
beskrivit i sin utredning att ”arbetsgivare, fack, akademiker och politiker är tämligen 
eniga om vikten av rätt kompetens och utveckling i arbetslivet.” Det som är intressant 
att notera är att modellen som togs fram i slutet av 90-talet av McCall, Lombardo och 
Eichinger (Kompetensexpress, 2017) får ett förnyat intresse i diskussioner om 
kompetensutveckling, utbildning och kurser då det verkar finnas en samsyn att 
kurser inte tillför så mycket för det reella arbetet. De 70% som avses i modellen 
handlar om lärande som integreras i det dagliga arbetet och som benämns av ESF 
(2013) som arbetsplatslärande samt att de lyfter fram vikten av att diskutera hur man 
går tillväga, d.v.s. de metoder och modeller som kan användas för att uppnå effektiv, 
långsiktig och lönande utveckling för att säkerställa att Sverige är rustat för 
morgondagens kompetensförsörjning. Vidare beskriver ESF (2013) de fyra viktiga 
grundpelarna för att arbetsplatslärandet ska hända och som baseras på ett samspel 
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mellan deltagarna, lärandeinsatsen, arbetsplatsen och omvärlden. Det handlar i 
mångt och mycket om att det behöver finnas en kultur av öppenhet och att det finns 
nyfikenhet från medarbetarna och utrymme för att prova nya arbetsmetoder och lära 
sig av sina misstag. Det är också av största vikt att organisationer har en tydlig plan 
på hur man tillvaratar medarbetarnas kompetens och skapar förutsättningar för 
kontinuerlig och systematisk kunskapsdelning, med andra ord en lärande 
organisation med en långsiktig strategisk riktning.  
 
ESF (2013) har tagit fram tre områden på motiv till arbetsplatslärande vilket är 1) 
utifrån kommande, 2) verksamhetsinterna och 3) medarbetarnas motiv (tabell 4) 
som belyser de områden som är kraftfulla incitament för att möjliggöra en lärande 
organisation. 
 
Tabell 4. Motiv till arbetsplatslärande 
Utifrån kommande motiv Verksamhets interna motiv Medarbetarnas motiv 

Ökad internationell konkurrens Formell utbildning åldras 
snabbt 

Bättre hälsa 

Brist på kompetens hos 
arbetskraften 

Bättre utnyttjande av 
medarbetarnas kompetens 

Bättre position på 
arbetsmarknaden 

Strukturförändringar Ökad grad av innovativitet Ökad arbetsglädje 

Teknikutveckling Färre nyrekryteringar Mer ansvar 

Stor omsättning på arbetskraft Ökad omställningsförmåga Högre lön 

Klimatförändringar väntas 
påverka konsumtionsmönster 

Högre produktivitet Ökad jämställdhet 

Miss-match mellan 
generationerna 

Lägre personalomsättning  

Förändringar i efterfrågan  Ökad jämställdhet  

 
Vidare hänvisar ESF (2013) till undersökningar som visar att ”lärande på 
arbetsplatsen är betydelsefullt för att upprätthålla lönsamhet och kvalitet då 
företagens förmåga till omställning är avgörande för att de ska vara lönsamma på 
kort sikt och överleva på lång sikt.”  
 
Det kan kopplas ihop med att det mänskliga lärandet är en långsam process som sker 
över tid och att ”de nödvändiga ingredienserna är tid, målinriktning, stödjande 
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återkoppling, ackumulerad framgångsrik övning och frekvent repetition” (Hattie & 
Yates, 2014). 
 
Virtual Human Resource Development (VHRD)  

Short (2010) beskriver om de förväntade krav på kompetenser som ställs på HR 
specialister inom organisationer för att kunna följa med i den digitala 
transformationen som sker med att skapa förutsättningar för virtuella lärande-
miljöer. McWorther (2014) påtalar att det under de senaste fyra som VHRD har 
utforskats, har vuxit i komplexitet för att kunna fånga in både det informella och 
formella lärandets processer i en virtuell miljö så att det är i enlighet med 
organisationens vision och mål samt att stödja både den individuella och alla nivåer 
inom organisationen. Därmed blir det extra viktigt att integrera HRD processerna 
med teknologins möjligheter för att förbättra lärandet och effekterna av lärandet i det 
dagliga arbetet då VHRD inkluderar både karriärutveckling, utbildningar och 
organisationsutveckling (Bennett, 2014; McWhorter, 2014). Vidare beskriver Bennett 
(2014) att ”A learning enviroment is built over time as more applications, people, and 
digital objects are incorporated into a system” och introducerade konceptet ”webbing 
in”.  I mer aktuell litteratur så framförs vikten av förståelsen att VHRD har mer att 
erbjuda långsiktigt genom att integrera virtuella tekniker med organisationens 
sociokulturella verklighet för att skapa effektivitet (Bennett & McWhorter, 2017). Den 
kulturella inverkan på informations- och lärandeprocesser via VHRD har granskats 
av Chung, Angnakoon, Li och Allen (2016) och det framkommer, precis som i tidigare 
forskning, att VHRD består av en komplex interaktion mellan utbildare och de som 
använder systemen samt de organisatoriska perspektiven. De som designar VHRD 
behöver ta hänsyn till kulturen och de olika lärande processer som används och den 
aktuella verksamheten. 
 
Organisationen: kompetensutveckling och digital lärmiljö 

Organisationen som jag har valt för studien har tydliggjort att kompetensutveckling 
handlar om så mycket mer än att avsätta en eller flera dagar/år på externa kurser. 
Det kan till exempel vara att delta i olika interna projektgrupper, lära av varandra 
eller vara med i olika nätverk. Det kan också vara att lyssna till spännande föreläsare 
som berättar om aktuell forskning inom ett visst ämne och att det ges möjlighet till 
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individuella reflektioner som sedan diskuteras i grupper. Organisationen hänvisar 
vidare till den modell som McCall, Lombardo och Eichinger tog fram utifrån sina 
studier på framgångsrika chefer och organisationer i slutet av 90-talet 
(Kompetensexpress, 2017) där fokus var på frågeställningar om hur man kan nå en 
hög utvecklingstakt och hur företagen kan utveckla kompetens för att stå sig i 
konkurrensen. Modellen som de tog fram utifrån sina studier används fortfarande 
idag av många olika företag och fokuserar på ett synsätt kring kompetensutveckling 
som styr mot individens eget ansvar och där modellen anger att 70% av vår 
kompetensutveckling sker i det dagliga arbetet (informellt lärande), 20% sker i 
individuell reflektion och genom kontakt med och feedback från kollegor och chefer 
(informellt lärande), de återstående 10% är kompetensutveckling i mer styrd form 
som kurser och utbildningar (formellt lärande).  Vidare har organisationen tydlig-
gjort att medarbetarnas personliga utveckling hänger nära samman med 
verksamhetens utveckling. Organisationens framtida vision ställer tydliga krav på att 
samtliga medarbetare måste följa med i den tekniska utvecklingen och därmed 
behövs även en kompetensförsörjningsstrategi för att kunna bemöta de krav som 
ställs av omgivningen. Om medarbetarna höjer kompetensen, genom till exempel 
utbildning eller arbetsbyte så skapar det ytterligare förutsättningar för 
organisationen att nå de uppsatta målen för verksamheten. Utifrån enkät-
undersökningar som genomförts så har det framkommit att organisationen behöver 
säkerställa att de upplevs som en modern organisation av kunderna och därmed är 
det viktigt för alla medarbetare att höja blicken och aktivt ägna tid åt att 
omvärldsbevaka och kontinuerligt ta del av aktuell forskning. Alla medarbetare 
uppmanas att aktivt omvärldsbevaka inom sina specifika intresseområden för att 
kunna erbjuda ett effektivare och mer produktivt stöd till kunderna. 
 
Det har också kommunicerats ett uttalat önskemål om ett kontinuerligt användande 
av det interna intranätet av samtliga medarbetare, då det är viktigt för att skapa en 
närhet och flexibel tillgänglighet vilket gör att organisationen kan nå ut till alla 
medarbetare med samma budskap och information då kontoren är spridda 
geografiskt. Intranätet har tidigare enbart använts som informations- och 
kommunikationsplattform där det finns olika diskussionsgrupper. Intranätet är 
därmed organisationens främsta kanal för internkommunikation och en viktig 
plattform för dialog och utbyte som ska vara till nytta för alla medarbetare. En 
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grundläggande tanke med intranätet är kunskapsdelning och när alla delar kunskap 
via nyheter, kommentarer på sidor och inlägg i gruppdiskussioner så bidrar alla till 
att skapa en kunskapsbank. Medarbetarna uppmuntras till att använda intranätet 
istället för e-post när de vill ställa frågor till kollegor eller dela med sig av information 
och idéer. På så sätt finns informationen kvar och blir sökbar för alla medarbetare.  
 
Begreppet ”E-learning for future” introducerades under våren 2018 för att erbjuda 
kontinuerlig kompetensutveckling på ett smidigt sätt i organisationen via intranätets 
plattform som en digital lärande plattform. Under begreppet ”E-learning for future” 
erbjuds det interna webbinarier med olika teman som personalavdelningen har tagit 
fram. Definitionen av webbinarier kan enkelt beskrivas som direktsända seminarier 
med föreläsare inom ett antal olika områden (psykologiska tester, trendspaning, 
omvärldsbevakning etc.) med möjlighet till att ställa frågor och kommunicera i en 
chatt. Genom "E-learning for future" vill organisationen införliva tanken om det 
livslånga lärandet och att göra det livslånga lärandet till en del av vardagen och ta 
ännu ett steg för att uppnå organisationens vision.  
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Metod 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkt, metodval, forskningsansats 
och hur datainsamling skett. Därefter görs en genomgång av urval och population, hur 
analysen av data utförts samt hur transkriberingen har genomförts. Vidare följer avsnitt 
kring studiens litteratursökning, de etiska överväganden som gjorts, forskningsetiska 
utmaningar och till sist behandlas kvalitetsaspekter i studien.  

 
Teoretisk utgångspunkt  

Det har skrivits och dokumenterats i åtskilliga artiklar och böcker om hur kunskap 
förvärvas, synsätt på lärande och hur kunskapsutveckling sker och det finns många 
olika perspektiv. Den teoretiska utgångspunkten för lärstilar och lärandeprocesser 
som jag har valt att utgå från, presenteras som en av Granbergs (2004) 
huvudinriktningar när det gäller beteendeforskningen, d.v.s. handlingsteorin som 
lägger stor vikt vid individens kognitiva processer och kontexten där erfarenhets-
baserade lärandet betonas. De tre traditioner som vävs samman under handlings-
teorin har sammanfattats av Kolb (1984) som tydliggör att dessa traditioner kan 
härledas till Kurt Lewin, John Dewey och Jean Piaget (Granberg, 2004, s.46–47).  
 
Kolbs inlärningsteori (The Experiential Learning Cycle) är utformad som ett 
kretslopp som har ständiga loopar som även kallas för upplevelsebaserat lärande och 
att kunskaper bör utvecklas i den miljö de ska användas samt att lärande bör vara 
uppgiftsorienterat och handlingsinriktat (Granberg, 2004). Modellen visar att 
lärandet är en ständigt pågående process utifrån konkreta upplevelser (Figur 1).  

 
Figur 1. Kolbs inlärningsteori för det erfarenhetsbaserade lärandet 
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Effektivt lärande sker när en person förflyttat sig genom de fyra olika stadierna som 
inleds med 1) konkret erfarenhet följd av 2) observation och reflektion av det som 
erfarenheten gett vilket leder till 3) bildandet av abstrakta begrepp (analyser) och 
allmänna slutsatser (generaliseringar) vilket sedan leder till 4) prövande av innebörd 
och konsekvenser av begreppen i nya situationer som leder till nya erfarenheter 
(Kolb, 1984; McLeod, 2017; Granberg, 2004).  
 
Kolb beskriver lärande som en process med två olika dimensioner, som vardera 
representeras av två olika delmoment; 

1. den konkret-abstrakta dimensionen, som representerar två motsatta sätt att 
generera kunskap – antingen genom att förlita sig på tolkning med hjälp av 
abstrakta begrepp, eller genom att förlita sig på konkreta erfarenheter genom 
direkta upplevelser, och 

2. den aktiv-reflektiva dimensionen, som representerar två motsatta sätt att 
transformera kunskapen – antingen genom reflektion och observation, eller 
genom aktivt experimenterande. 

 
Vidare beskriver Kolb (1984) att lärandet omfattar också mer grundläggande begrepp 
för mänsklig anpassning, som kreativitet, problemlösning, beslutsfattande och 
attitydförändring. Kolbs inlärningsteori mynnade ut i fyra olika lärstilar baserad på 
de två olika dimensionerna som kan beskrivas på detta sätt med divergerande, 
assimilation, konvergerande och ackommodation (McLeod, 2017). 

 
Figur 2. Kolbs fyra olika lärstilar 
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Metodval, forskningsansats och datainsamling 

Min vetenskapsteoretiska utgångspunkt är hermeneutisk eftersom syftet med studien 
var att få en inblick i informanternas egna upplevelser av ett fenomen och att precis 
som Alvesson och Sköldberg (2017) beskrev, ge informanterna ett så stort utrymme 
som möjligt. Det var också viktigt att utgå från tolkningarna som gjordes för att sedan 
kunna förstå och förmedla resultatet. Studien genomfördes med en induktiv ansats 
utifrån kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med en fördefinierad intervjuguide, 
för att i så stor omfattning som möjligt fånga den individuella upplevelsen och 
erfarenheten (Fejes & Thornberg, 2015). De kvalitativa intervjuerna hade både en 
struktur och en flexibilitet genom att svarsalternativen inte var förbestämda samt att 
analysen underlättades då det var samma frågor som informanterna svarade på. 
Nilsson (2014) påpekade att denna form av kvalitativa intervjuer möjliggör också till 
att tolka och hitta en djupare mening av materialet.  Intervjuerna förbereddes genom 
att skapa en intervjuguide med bakgrundsfrågor, öppna huvudfrågor, följd- och 
stödfrågor samt en slutlig fråga där informanten själv fick lyfta fram ett område som 
inte täckts upp av de tidigare frågorna. Olika typer av intervjufrågor (Kvale & 
Brinkmann, 2009) användes under intervjun för att få ett så bra underlag som 
möjligt. Jag har främst använt inledande, sonderande, specificerande, direkta, 
indirekta och strukturerade frågeställningar. Det nyfikna förhållningssättet har varit 
en grundläggande utgångspunkt och därmed uppmuntrat informanterna med 
uppföljande- och tolkande frågor (speglingar) samt använt tystnaden för att skapa tid 
för eftertanke och empatiskt lyssnande. Jag noterade även den icke-verbala 
kommunikationen som uttrycktes i gester och ansiktsuttryck, med skriftliga 
noteringar för att få ett djupare intervjumaterial att arbeta vidare med och spegla det 
verbalt under intervjun för att fånga det via ljudupptagningen. Det var också viktigt 
att säkerställa intervjukvaliteten och jag har strävat efter att följa de kvalitetskriterier 
som Kvale och Brinkmann (2009) rekommenderar. Intervjuarens kvalifikationer 
motsvarade de kriterier som diskuterats av Kvale och Brinkmann (2009) som det 
viktigaste forskningsverktyget.  
 
Syftet och de övergripande forskningsfrågorna har varit vägledande i framtagningen 
av de specifika frågeställningarna. Jag har fokuserat på öppna frågeställningar och att 
ha ett uppskattande styrkebaserat förhållningssätt (Cooperrider & Whitney, 2005) 
för att få ett så uttömmande svar som möjligt. Jag har utgått från metoder som 
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presenterats av Nilsson (2014) och Kvale och Brinkmann (2009) när jag tagit fram de 
olika intervjufrågorna som återfinns i intervjuguiden (bilaga 1). Metoderna gällande 
förhållningssätt vid intervjuerna och frågeställningarna som beskrivs av Kvale och 
Brinkmann (2009) med följande beskrivning ”en god intervjuare känner till ämnet 
för intervjun, behärskar konsten att samtala, har språkkänsla och är lyhörd för 
intervjupersonens språkliga stil”, kände jag mig mycket bekväm vid då jag är van att 
inta ett coachande förhållningssätt. Jag anser att jag har uppnått en samstämmighet 
mellan syftet och frågeställningarna som diskuterats med ansvarig handledare. De 
öppna frågeställningar möjliggjorde ytterligare följdfrågor som i sin tur bidrog till ett 
omfångsrikt material.  
 
Urval och population 

Urvalet av informanter har baserats på deras kunskap om det fenomen som studien 
fokuserat på att undersöka så som Nilsson (2014) förespråkar. Medarbetare med en 
specifik yrkesroll som förväntades ha relevant information om forskningsfrågan inom 
den utvalda organisationen erbjöds att deltaga i studien. Samtliga informanter var 
förstahandskällor. För att säkerställa pålitligheten och undvika eventuell partiskhet, 
inbjöds informanter att deltaga oavsett ålder, etnisk tillhörighet, arbetslivserfarenhet, 
anställningstid och kön vilket bidrog till en ökad variation av informanterna. 
 
Bearbetning och analys av insamlade data 

Analysmetoden som valdes tog avstamp i hermeneutiken och tolkning med fokus på 
subjektiva upplevelser och erfarenheter, en induktiv ansats (Fejes & Thornberg, 
2015). Samtliga intervjuer spelades in med ljud för att sedan transkriberats och läsas 
igenom vid ett flertal tillfällen. Innan transkriberingen påbörjades så togs ett beslut 
hur det empiriska materialet skulle överföras från ljudinspelningarna till text för att 
åskådliggöra innehållet i intervjuerna på ett enkelt och överskådligt sätt. Kvale och 
Brinkmann (2009) förespråkar skriftspråk för att ge en ökad tydlighet och läsbarhet. 
Efter att ha lyssnat på flertalet av inspelningarna så togs beslutet att använda 
bastranskribering som metod för transkriberingarna av samtliga intervjuer där ljudet 
skrivits på talspråk utan eventuella utfyllnadsord (t.ex. hummanden och 
upprepningar). Beslutet grundade sig på att deltagarnas sätt att uttrycka sig var 
väldigt nära ett skriftspråk och att det inte skulle föranleda svårigheter i 
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tolkningarna. Instämmande läten från intervjuaren eller irrelevant diskussion 
inkluderas inte heller i transkriberingen (Spoken, 2018) och har markerats i 
utskriften. I de fall där deltagare använde sig av olika utfyllnadsord t.ex. ”typ”, ”å så” 
eller ”ju” så inkluderades de i sin helhet i de citat som gjorts för att säkerställa en så 
korrekt citering som möjligt. Bastranskriberingen för samtliga intervjuer 
genomfördes av extern part, Spoken Company för att säkerställa en professionell 
kvalitet. I enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017) så har varje 
deltagares transkriberade intervju sedan kodats och anonymiserats genom att 
tilldelats en siffra.  
 
Det gjordes även skriftliga anteckningar om det kroppsspråk som informanten 
använde sig av under intervjun för att fånga upp det som inte sägs (icke-verbal 
kommunikation). Det som uppfattades som icke-verbal kommunikation har också 
kodats. När samtliga intervjuer var genomförda och transkriberingarna för samtliga 
intervjuer hade erhållits, gjordes en kvalitetsgranskning av bastranskriberingarna av 
slumpmässigt utvalda intervjuer med ett godkänt resultat.  Kvalitetsgranskningen 
genomfördes genom att spela upp och lyssna på ljudinspelningar samtidigt som en 
läsning gjordes av utskrifterna av bastranskriberingen, för att säkerställa att alla ord i 
ljudinspelningen inkluderats i bastranskriberingen och därmed säkerställa 
reliabiliteten (Kvale & Brinkmann, 2009). Därefter samlades samtliga utskrifter av 
transkriberingarna upp på ett blädderblocksblad för varje enskild deltagare och 
innehöll därmed åtta A4-sidor/deltagare som därefter har analyserats. Innehållet i de 
transkriberade intervjuerna kategoriserades, kodades och tematiserades (Lindgren, 
2014) med hjälp av färgkoder för att visualisera viktiga ord och fraser, som sedan 
fördes samman till olika teman och även identifierat betydelsefulla mönster som 
framkom.  
 
Under analysarbetet användes olika färger på post-it lappar och färgade 
överstrykningspennor för att underlätta visualiseringen och kopplingar till de ord och 
fraser som framkom. Kodningsanteckningar gjordes under hela arbetsprocessen både 
skriftligt och med stöd av anteckningar i Word och Excelprogram via datorn där citat 
samlades med en tydlig koppling till varje deltagare i studien och det tema som 
identifierades. Det gjordes även anteckningar kopplade till min förförståelse till olika 
begrepp och teorier för att skapa en medvetenhet hos mig själv om upptäckter som 
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även kunde användas i resultatdelen. Det gjordes även visuella tankekartor med 
tillhörande färger samt färgade post-it lappar för att på ett enkelt och överskådligt 
sätt hitta tillbaka till specifikt innehåll i transkriberingarna. Samtliga 12 
blädderblocksblad med de transkriberade intervjuerna lästes noggrant och 
granskades under hela processen för att säkerställa att all information hade fångats 
upp som har relevans för studien. De teman som framkom under analysen 
prioriterades och de fyra mest förekommande teman som svarade på 
frågeställningen, har redovisats och lyftas fram i resultatet.  
 
Litteratursökning 

Jag har i min litteratursökning initialt använt mig av både systematisk och 
kedjesökningsmetod (Rienecker & Stray Jørgensen, 2014). Inledningsvis i den 
systematiska sökningen så har jag använt mig av olika artikeldatabaser med sökord 
som livslångt lärande, lärandeteorier, lärstilar, knowledge management, 
digitalisering, arbetsplatslärande, digitala verktyg, digital kompetens, digitalt 
lärande, distanslärande, IKT, VHRD, HRD. Sökorden ändrades och utökades i 
samband med kedjesökningen att även inkludera karriär, kompetensutveckling, 
kompetensförsörjningsstrategier. De artikeldatabaser som främst använts är LIBRIS, 
Research Gate, Science Direct, Elsevier, DIVA, Umeås och Stockholms Universitets 
tillgängliga databaser via bibliotekstjänsten samt lagtexter via hemsidor 
(www.lagen.nu, www.riksdagen.se och www.regeringen.se). Sökningarna har 
genomförts både på svenska och engelska sökord för att utöka och bredda 
sökningarna under tidsperioden augusti-november 2018. Vid sökningar på engelska 
så har det framkommit ytterligare innebörder i de olika orden som resulterat i 
ytterligare kedjesökningar med nya sökord då det visade sig att det gav ett fylligare 
material att arbeta med. Det har även förekommit slumpmässiga sökningar med stöd 
av Google sökmotor för att hitta ytterligare relevant litteratur. Artiklar inom relevant 
ämne från tidigare genomförda kurser inom pedagogik och kognitionsvetenskap har 
också använts initialt för att granska relevans för uppsatsen syfte. Vetenskapliga 
pedagogiska tidskrifter som presenterar aktuell forskning har också granskats t.ex. 
Pedagogisk Forskning i Sverige, Utbildning och Demokrati. Tidigare uppsatser som 
publicerats från Umeå universitet på kandidat- och magisternivå inom pedagogik har 
också granskats och skumlästs för att få en överblick av ytterligare artiklar inom 
arbetslivspedagogik och pedagogik. Då litteratursökningen på artiklar tillsammans 
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med den obligatoriska boklitteraturen mynnade ut i ett mycket omfattat material så 
tillämpade jag inklusions- och exklusionskriterier för att selektera relevant material. 
Materialet skulle vara på svenska eller engelska, inte vara äldre än 15 år, finnas 
tillgängligt för gratis nedladdning i PDF och att artiklarna innehöll ett abstrakt för att 
underlätta granskningen av relevans för uppsatsen. 
 
Etiska överväganden 

Studien har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådets, 2017) gällande 
informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjande krav. När det gäller 
informations- och konfidentialitetskravet så har varje tillfrågad informant fått ett 
informationsbrev (bilaga 1) där syftet med studien klart framgick, att deras 
deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta studien tillsammans 
med en tydlighet gällande konfidentialitet, anonymitet, hantering och vem som hade 
tillgång till intervjumaterialet, både dokument och ljudupptagningar, under och efter 
genomförd studie. Informationskravet anses därmed vara uppfyllt då varje deltagare 
vid förfrågan fick all nödvändig information via informationsbrevet som återfinns i 
bilaga 1. Informanternas svar har hanterats anonymt och kan därför inte kopplas till 
de enskilda individerna. Hanteringen inkluderar information om nyttjandekravet där 
det klart framgår att informationen endast kommer att användas i denna studie och 
sedan raderas samt vilka som har tillgång till materialet under och efter genomförd 
studie. Både konfidentialitets- och nyttjandekraven anses vara uppfyllt i och med 
organisationens namn har utelämnats och att insamlat material har hanterats på 
sådant sätt att obehöriga inte kunnat få tillgång till dem. När det gäller 
samtyckeskravet så har varje informant gett sitt muntliga samtycke till att delta i 
studien och att ljudupptagning genomförts, efter att de har tagit del av 
informationsbrevet och haft möjlighet att ställa kompletterande frågor. Samtyckes-
kravet anses vara uppfyllt då varje deltagare kom och frivilligt deltog i den avtalade 
intervjun.  
 
Forskningsetiska utmaningar 

De forskningsetiska utmaningar som denna studie kan mötas av, är främst att jag 
arbetar inom organisationen och att jag därmed skulle kunna påverka utfallet i 
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intervjusituationerna. Med utgångspunkt från denna utmaning och antalet 
informanter som ska ingå i studien, så övervägde jag noggrannt att genomföra 
enkätundersökningar istället för intervjuer. Efter att ha genomfört sex intervjuer så 
gjordes en ny bedömning och den forskningsetiska utmaningen som jag initialt 
framförde ansågs inte längre vara aktuell. 
 
Kvalitetsaspekter 

Det finns en generell åsikt att det endast är via kvantitativa forskningsresultat som 
man kan göra generaliseringar och då med stöd av strikt statistiska beräkningar. 
Hjerm och Lindgren (2014) lyfter fram att även kvalitativa forskningsresultat kan 
”generaliseras till andra sammanhang än de direkt studerade, och de kan leda till 
utvecklandet av teorier med generell tillämpning.” I den här magisteruppsatsen som 
är en kvalitativ intervjustudie, så kan det framföras att det blir svårt att göra en 
generalisering då det endast är 12 personer som intervjuats. Jag överlåter till läsarna 
att bedöma om resultatet har väckt intresse för fortsatt forskning eller överföras till 
andra sammanhang än den direkt studerade med hänvisning till Hjerm och Lindgren 
(2014). 
 
Värdet av och kvaliteten på den kunskap som produceras genom kvalitativ forskning 
har fått intern kritik gällande trovärdighet (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag har tagit 
del av den lista på vanligt förekommande kritik gällande intervjukunskap samt i 
samtal med andra diskuterat olika förhållningssätt för att undanröja eventuella tvivel 
gällande resultaten från intervjuerna. Jag har därför utgått från min erfarenhet att 
ställa nyfikna frågor och följt den intervjuguide (bilaga 2) som framtagits men har 
även ställt andra öppna frågor relaterade till de svar som informanten har gett, för att 
öppna upp för ett mer empatiskt och känslomässigt förhållningssätt och därmed få 
djupare innebörd i det som sagts. För att säkerställa att jag har fångat 
intervjupersonens subjektiva verklighet och säkerställa att inte ge en felaktig bild av 
empirin så har jag lyssnat på ljudupptagningarna samtidigt som jag har läst de 
transkriberade utskrifterna under analysprocessen. Som en del i att förbättra 
trovärdigheten för de resultat som framkom har jag även reflekterat och agerat 
gällande möjliga forskningsetiska utmaningar och de återfinns dokumenterade i 
avsnittet innan detta.  
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Resultat 

I detta kapitel redovisas studiens empiriska material som inleds med en kortfattad 
presentation om studiens intervjupersoner. Utifrån de huvudkategorier som identifierades i 
studien, så görs en redogörelse för dessa i efterföljande avsnitt.  

 
Det var totalt 12 personer som deltog vid intervjuerna av de 23 personer som 
slumpmässigt tillfrågades och som har samma yrkesroll inom den tillfrågade 
organisationen. Det behövdes 10–12 informanter för att möjliggöra analyser och 
därmed tillfrågades fler informanter för att undanröja risker för eventuella bortfall. 
De tillfrågade som tackade nej till att delta i studien angav brist på tillgänglig tid som 
förhinder. Samtliga tillfrågade informanter fick läsa informationsbrevet innan 
intervjun genomfördes. Det var 5 män (42%) och 7 kvinnor (58%) som deltog och 
medelåldern var 53 år med ett åldersspann från 35 år till 63 år. Tabell 1 nedan 
åskådliggör ett åldersspann och fördelningen mellan kvinnor och män.  
 
Tabell 1. Demografiska data avseende studiens deltagare 
Ålder Män Kvinnor 
61–65 år 0 2 
51–60 år 5 1 
41–50 år 0 3 
30–40 år 0 1 

Totalt = 12  
5 

(48%) 
7 

(58%) 
 
Vid indelning i olika kategorier baserat på anställningsår med ett spann på fem år så 
framkom följande könsfördelning enligt tabell 2.  
 
Tabell 2. Antal anställningsår fördelat i olika kategorier 

Kategori antal 
anställningsår Män Kvinnor 
15–20 år 1 0 
10–15 år 0 2 
5–10 år 2 3 
0–5 år 2 2 

Totalt = 12  
5  

(48%) 
7 

(58%) 
 
De olika kategorier som framkom vid transkriberingen och tematiseringen av 
intervjuerna, har delats upp i fyra huvudsakliga kategorier som återfinns i tabell 3. 
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Kategorierna togs fram med en utgångspunkt i studiens fyra övergripande fråges-
tällningar.  
 
Tabell 3. Studiens huvudresultat (huvudkategorier) 
Lärstilar och 
lärprocesser 

Digital 
kompetens 

Drivkrafter och 
motivation 

Kompetenshöjande 
aktiviteter 

 
Nedan presenteras resultaten med utgångspunkt från de fyra huvudkategorierna. 
 
Lärstilar och lärprocesser 

Frågeställningen ”Hur lär du dig på allra bästa sätt?” ställdes till samtliga deltagare 
och det var övervägande flertalet av deltagarna som uttryckte att det var genom en 
kombination att läsa, samla fakta, göra och prova sig fram och de använde sig av 
uttrycktet ”learning by doing” som var deras allra bästa sätt att lära sig nya saker där 
tutorials via t.ex. Youtube var ett uppskattat sätt att lära sig. En deltagare hade 
identifierat två olika lärstilar beroende på vad som skulle läras in och beskrev det så 
här: ”Om det är teoretiska kunskaper som ska läras in så är det genom att lyssna och 
anteckna för hand som är bäst. Är det någonting som jag ska utföra då behöver jag 
göra sakerna också, prova. Learning by doing.” (Deltagare 6). Några andra 
beskrivningar som framkom under intervjuerna var följande: 
 

- ”Tycker om att pröva och diskutera med andra. När jag lyssnar på en föreläsning 
antecknar jag ganska mycket. ” (Deltagare 4). 
- ”Genom att göra, learning by doing.” (Deltagare 2). 
- ”Jag behöver använda alla sinnen.” (Deltagare 1). 
- ”Jag tycker om dialogen, att få responsen.” (Deltagare 8). 
- ”Jag lär mig bäst genom att läsa och repetera, prata högt och kanske spela in. Jag 
måste skriva det jag har läst för att lära mig, en kombination.” (Deltagare 3).  

 
Deltagare 5, 7, 9, 10, 11 och 12 hade en relativt gemensam bild av hur de gjorde och 
det kan sammanfattas med att de först och främst ville utmana sig själv, kasta sig ut 
och lära sig någonting helt nytt t.ex att hålla ett seminarium, lära sig simma som de 
aldrig tidigare gjort, då behöver de läsa på (hitta fakta via t.ex. Google), titta på 
Youtube (specifikt tekniska moment), sammanfatta med sina egna ord, rita tanke-
kartor och sedan praktiskt prova, eventuellt filma sig själv, göra fel, kalibrera, öva och 
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bli lite bättre tills det sitter. Deltagare 5, 8 och 10 använde uttrycket ”learning by 
doing” för att sätta ord på beskrivningen om hur det allra bästa sättet att lära sig på 
såg ut. Deltagare 9 nämnde också att det ”ibland är det lättare att gå och prata med 
någon för att det är mer tillgängligt eller att jag har förtroende för den eller är väldigt 
pedagogiskt att förklara och ibland får man bara göra, så jag varvar nog”. 
 
En av deltagarna gjorde en reflektion under intervjun att det sätt som hon berättat 
om inledningsvis om hur hon lär sig på allra bästa sätt, inte användes då hon 
lyssnade eller tittade på digitala utbildningar. Den fråga som uppkom var ”då kanske 
den här digitala för min del borde anpassas mer till hur jag lär mig i analoga 
sammanhang för att jag skulle få bästa inlärningsförmåga” (Deltagare 6). 
 
Det var flertalet av deltagarna (åtta) som bekräftade att de hade reflekterat över att de 
ändrat sitt sätt att ta in ny kunskap i och med digitaliseringen. Det fanns en samlad 
bild av att det fanns en större tillgänglighet för att inhämta kunskaper via internet 
när man behöver så kallad ”just-in-time” information och att det tillförde ett större 
värde då man kan se rörliga bilder och ljud (t.ex. Youtube filmer) för att det är 
”mycket lättare att se när någon visar hur man gör” (Deltagare 10). Det uttrycktes 
också att det var lättare att testa och prova sig fram vilket gjorde att de blev mer 
orädd i sitt förhållningssätt samt att det var lätt att få en överblick på saker och ting. 
Två av deltagarna beskrev det med följande ord som bekräftade att det har skett ett 
skifte i och med digitaliseringens möjligheter: 
 

”Det som har hänt är att man lär lite hela tiden, det är lite i real time, förut var det 
mer att jag jobbade och jag gick på en utbildning och försökte tillgodogöra mig det 
och jobba, nu är det mycket mer 24/7 över det.” (Deltagare 4). 
- ”Framförallt att man googlar, det uttrycket använde man ju inte för 10 år sedan, 
då visste man ju inte vad googla va, men det vet man ju nu.” (Deltagare 2). 

 
Det framkom också av två deltagare att det nu var extra viktigt att göra käll-
granskningar för att säkerställa att informationen som du får till dig kommer från en 
säker och tillförlitlig källa. 
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Fyra av deltagarna hade inte reflekterat över hur deras sätt att lära sig har förändrats 
i och med digitaliseringen. De var alla tvungen att stanna upp och fundera en stund 
innan svaren kom. Den samlade bilden var att det hade skett en succesiv förändring 
över tid som de inte reflekterat över, då de följt med i den tekniska utvecklingen med 
automatik för att hänga med. En av deltagarna beskrev det med orden ”I och med att 
jag som sagt kommer från en datavärld har det nog funnits med i hela den 
utvecklingen, så jag har inte tänkt på det sättet” (Deltagare 1). En annan deltagare 
uttryckte att ”man har varit tvungen att anpassa sig - det här är den nya verkligheten” 
(Deltagare 3) vilket också nästa deltagare uttryckte ”Jag tror att den här förändringen 
har kommit lite smygande och samtidigt snabbt och tagit över så att det är klart att 
det har påverkat mig” (Deltagare 11). Den fjärde deltagaren gjorde reflektionen under 
intervjun att det eventuellt fanns två olika lärstilar beroende på hur kunskaps-
inhämtningen sker, via föreläsningar och fysiska möten eller via digitala kanaler, där 
den sistnämnda representerade ad-hoc inlärning och ett behov som uppkommit att 
behöva lära sig just nu.  
 
En annan deltagare berättade att det tidigare var tidningar som var källan för 
kunskapsinhämtning ”När jag har varit intresserad av något, velat lära mig något då 
har jag använt tidningar förr” (Deltagare 6) och att kunskapsinhämtningen idag sker 
via digitala kanaler. Deltagare 4 beskrev det på följande sätt ”Tidigare gick man och 
hämtade en bok och läste, nu söker man upp det.” (Deltagare 4). 
 
Det framkom i intervjuerna att alla deltagare använde sig av Google för att söka och 
läsa information via internet. När det gäller användning av traditionella böcker för att 
hitta och läsa fakta så var det fem deltagare som uttryckte specifikt att de föredrog att 
läsa analoga böcker.  
 

- ”Jag lär mig bäst genom att läsa böcker.” (Deltagare 3).  
- ”Ibland behöver jag läsa för att skaffa mig en bild.” (Deltagare 9).  
- ”Jag läser massor med böcker, bara för att jag är så vetgirig” (Deltagare 7). 
- ”Lära mig nytt det är genom att ta del av podcasts, läsa böcker och hänga med i 
nyheterna” (Deltagare 11). 
- ”Rent teoretiska saker föredrar jag en bok alla dagar i veckan.” (Deltagare 10). 
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De största fördelarna med digitala utbildningar eller annan kunskapsinhämtning via 
internet framfördes som ”Man kan sitta var man vill, att man inte fysiskt behöver 
vara på plats” (Deltagare 4) eller ”Ger mig möjlighet att göra det när jag vill” 
(Deltagare 9). Det handlar mycket om en ökad tillgänglighet på olika sätt utifrån när 
man behöver ha tillgång till ny kunskap och var man befinner sig när man är redo för 
kunskapsinhämtningen. Det framkom också att det var lättare att fokusera på det 
som förmedlas via digitala utbildningar än att vara i klassrum där det finns för många 
distraktioner. Det framfördes även att du inte behöver gå kurser för att lära dig om 
sociala medier utan det räcker att ”om du har Facebookskonto, Instagram och 
Linkedin då har du redan gått grundkursen” (Deltagare 5) och att bli medveten om 
att du lär dig ständigt i vardagen. Vidare uttryckte samma deltagare att 
”Webbinarium tycker jag nog är ett jävligt bra mellansteg mellan traditionell 
inlärning i en gruppaktivitet kopplat till ett renodlat e-learning” (Deltagare 5). 
 
När det gäller nackdelarna så framkom det att de digitala utbildningar som erbjuds 
och provats, var av karaktären envägskommunikation där det ”pumpas på med fakta” 
(Deltagare 7) vilket bidrog till att interaktionen med andra människor, samtalet och 
reflektioner uteblev och att det påverkade deras inlärning. När det gäller webbinarier 
så upplevdes det att chattfunktionen inte skapade den interaktion med talaren 
eftersom det var andra som svarade på frågor i chatten. En av deltagarna lyfte fram 
att utbildningarna ibland kunde vara för korta och det fanns en fundering om ”Jag 
vet inte om man får det man förväntar sig av de här korta” (Deltagare 1). Några andra 
deltagare uttryckte det på följande sätt: 
 

- ”Jag tycker att det är enkelriktad information så det ger ingen möjlighet till 
reflektion, frågor och dialog.” (Deltagare 12).  
- ”Det finns en rädsla att det går för långt, att man tar bort möten med människor 
och dialogen med människor.” (Deltagare 8).  
- ”Ett plus ett är aldrig tre om du inte får interaktion, så du tappar den 
dimensionen, det blir lite statiskt.” (Deltagare 10). 
- ”Det är endimensionellt på något vis. För de miljöer som jag har upplevt har inte 
känts som att de har satt igång tankeverksamheten på ett bra sätt för mig iallafall. 
Det blir inget samspel.” (Deltagare 12).  
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- ”Jag tror att man kan tappa dimensioner av lärandet när man inte har den fysiska 
närvaron.” (Deltagare 4). 
- ”Man får ju till sig informationen men jag tror inte att det passar alla. Jag tycker 
inte att det är så givande att sitta och titta på något utan att kunna ställa frågor 
eller vara delaktig för det är så jag lär mig. Jag behöver få svar på mina frågor för 
att göra kopplingen.” (Deltagare 3). 

 
En deltagare gav uttryck för sina tankar om hur det kommer att se ut i framtiden och 
beskrev ”Eftersom alla är olika och lär sig på olika sätt så tror jag att det behövs olika 
sätt att lära sig. Sen tycker jag ju naturligtvis att det här med digitalisering är 
fantastiskt bra eftersom man kan vara över hela världen.” (Deltagare 2) vidare 
beskrev samma deltagare att ”Det öppnar ju upp otroliga möjligheter, men samtidigt, 
jag lär mig mer också om jag får göra själv samtidigt och inte bara blir matad med 
information.” (Deltagare 2). Det fanns åsikter om det digitala sättet att lära sig och en 
deltagare uttryckte att det var ett ”bra komplement i och med att du kan gå tillbaks 
och repetera. Men jag tror inte att man enbart ska ha det, för att vi alla är olika.” 
(Deltagare 8). Även en annan deltagare uttryckte det på ett liknande sätt ”Jag tänker 
att det är olika för olika människor naturligtvis. Jag tror rent generellt att man lär sig 
mer i samarbete med andra” (Deltagare 7). En annan deltagare beskrev vikten av att 
ha ett mänskligt utbyte i dialoger för att skapa lärande ”Man behöver få uttrycka sig 
själv till en mottagare för det händer någonting i det också när man formulerar sig så 
det är en sak att ta emot informationen och en annan att göra något med den och 
uttrycka den på sitt eget sätt eller med sina egna analyser eller reflektioner.” 
(Deltagare 11).  
 
Det uttrycktes också en önskan om förbättrade de tillgängliga digitala utbildningarna 
så att ”det inte skulle kännas hemmagjort” (Deltagare 12) och påpekade samtidigt att 
det uttrycktes utan att deltagaren har sett alla och en annan deltagare såg gärna att 
det introduceras fler korta mikro-utbildningar. 
 
Digital kompetens 

Samtliga deltagare upplevde att de var vana datoranvändare och det var endast ett 
fåtal (tre deltagare) som uttryckte att de var mycket vana datoranvändare. En av 
deltagarna påpekade att ”Jag tycker att jag har blivit mycket sämre, jag hänger inte 
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med i den takt som sker nu. Tidigare lärde jag mig snabbare” (Deltagare 1). Det fanns 
också en spridning gällande datoranvändandet då två deltagare uttryckte att de 
endast använde datorn i jobbsammanhang och inte privat på fritiden. De flesta 
deltagarna använde en kombination av datorn (på jobbet), läsplattan (privat) och 
mobilen (både på jobbet och privat) för kunskapsinhämtning. Mobilen ansågs att 
vara den snabbaste och mest tillgängliga källan för kunskapsinhämtningen. En av 
deltagarna nämnde att ”Jag är inte uppvuxen med dator och mobiltelefon” (Deltagare 
8) och att hon är prestigelös och har lärt sig av sitt barnbarn att använda mobilen 
mer i olika sammanhang. Det framkom också vid intervjuerna att ett flertal deltagare 
hade använt sig av datorer under hela sin yrkesverksamma karriär, följt med i 
utvecklingen och anpassat sig med förnyade arbetssätt och arbetsprocesser till följd 
av digitaliseringen. En annan av deltagarna uttryckte det så här: 
 

”Jag har använt dator i mitt privata liv och i mitt yrkesliv sen så länge man 
kommer ihåg. Jag var jättetidig med sociala kanaler, jag var jättetidig att blogga, 
jag var tidig på de här chattarna som fanns förr som också var ett sätt till 
kunskapsinhämtning, så för mig har det varit någonting som jag hållit på med i 20 
år.” (Deltagare 6). 

 
De sociala medier som används i arbetet är uteslutande Linkedin för samtliga 
deltagare. Det lyftes fram en digital trötthet av två deltagarna ”Jag kan bli lite 
digitaltrött. Så jag kan ha perioder där jag i princip blockar av systemet, jag orkar inte 
gå in.” (Deltagare 10) och ”Jag hållit mig borta från influencers och sociala medier, så 
snapchat, instagram och facebook, bara för att det är alldeles för mycket 
information.” (Deltagare 3). För det privata användandet så nämns Facebook, 
Instagram, Snapchat, Messenger och Twitter (mycket sparsamt) som sociala medier.  
 
När det gäller erfarenhet av olika digitala verktyg, kanaler och tjänster så framkom 
det att deltagarna nyttjade till olika grader möjligheter att använda sig av det digitala 
utbudet beroende på om det var i arbetet eller privat. Det som framkom vid 
intervjuerna var följande: webbinarier, webbsändningar, inspelade seminarier, lyssna 
på poddar (en stor bredd på olika källor angavs), läsa e-böcker, se och lära av 
Youtube-filmer (tutorials), Ted talks, delta i en e-learning kurs (Lexicon, Lärdata och 
KlickData nämndes), streamade kurser, använda sig av Google som en sökmotor för 
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kunskapsinhämtning och ett vanligt uttryck som framkom var att ”googla”. Det fanns 
också en deltagare som via digitala kanaler ställde frågor för att få svar om 
tillvägagångssätt inom områden som de hade ingen eller liten kunskap om. Det fanns 
två deltagare som nämnde att de har gått universitetsutbildningar på distans och 
därmed fått erfarenhet från olika lärplattformar. Det var ingen av deltagarna som 
lyfte fram intranätet som en källa för digital kunskapsinhämtning.  
 
Drivkrafter och motivation 

De främsta drivkrafterna för att lära sig nya saker i arbetet angavs av deltagarna med 
en riktning mot både individ och organisation. Det var följande drivkrafter som 
deltagarna lyfte fram: en längtan att lära sig nya saker, strävan framåt, att ständigt 
förbättra sig, nyfikenhet, lust, att hjälpa andra, att få vara delaktig, att testa på sånt 
som är nytt, personlig utveckling, intresse för människor, vetgirig, att utvecklas i mitt 
arbete, att ligga steget före, en vilja att alltid göra mer, ambitionen att göra ett bra 
jobb, bli inspirerad och att se nyttoeffekten av det jag gör. Några citat från 
deltagarna: 
 

- ”Det är nog mycket det som står i samklang med mina värderingar och 
intressen.” (Deltagare 5).  
- ”Att ha så mycket kunskap som det bara går för att dela med mig till de som 
behöver det.” (Deltagare 3).  
- ”Att jag kan tillföra något mer, vet något mer som jag kan använda mig av.” 
(Deltagare 4).  
- ”Att kunna leverera, ge någon form av återkoppling, lösning, förslag som stödjer 
nuet på något sätt.” (Deltagare 10).  
- ”Att bli bättre på det som jag gör. Leverera ett bättre resultat eller bättre nytta för 
de som är avnämare av det som jag gör, det vill säga dem jag träffar i mitt jobb och 
min arbetsgivare.” (Deltagare 6). 
- ”Jag vill vara anställningsbar och göra ett bra jobb och få goda resultat.” 
(Deltagare 11). 

 
De främsta drivkrafterna för att lära sig nya saker på fritiden angavs av deltagarna 
med fokus på sin personliga utveckling, intresse för någonting (t.ex. hälsa, musik, 
sport), kreativitet, att hela tiden lära sig någonting nytt, göra någonting som leder till 



33 

en förändring, problemlösning, må bra och ha roligt, nyfikenhet, när jag behöver få 
någonting gjort, nöjet och lusten. Några citat från deltagarna: 

- ”Lära mig mer om mig själv och andra.” (Deltagare 1).  
- ”När man kan lära sig saker tillsammans med andra i ett sammanhang.” 
(Deltagare 2).  
- ”Kanske något som handlar om barnen, lära mig hur man spelar fortknight bara 
för att veta vad de håller på med.” (Deltagare 9). 

 

Kompetenshöjande aktiviteter 

Samtliga deltagare ombads att ange hur viktigt de ansåg att det var med 
kompetenshöjande aktiviteter utifrån en skala från 0–10, där siffran 0 = ingen 
betydelse och siffran 10 = mycket viktigt. Det visade sig vara flertalet av deltagarna 
(sju) som ansåg att det var mycket viktigt med kompetenshöjande aktiviteter och 
angav en 10. Fördelningen av män och kvinnor var antal tre respektive fyra för denna 
gruppering. Deltagare 3 förklarade varför det var så viktigt med följande ord ”Den 
står för att jag tror att vi utvecklas hela tiden, och allt utvecklas runt omkring oss, så 
om vi inte kompetensutvecklar oss själva så hänger vi inte med”. En annan deltagare 
uttryckte det på liknande sätt ”Jag tänker att det är lite självklart att annars har man 
inget jobb framöver om jag inte hänger med” (Deltagare 11). Andra beskrivningar 
som uttrycktes var ”Om det är specifikt utifrån mitt perspektiv något ändamål, där är 
det 10” (Deltagare 10) vilket tyder på ett ändamålsenligt syfte för att genomföra 
kompetenshöjande aktiviteter. De återstående tre personer som angav siffran 10 
uttryckte att det handlade om att ständigt utvecklas och lära sig nya saker.  
Vidare framkom det att deltagarna som angav siffrorna 9, 8, 7 och 7 att de ansåg att 
det även fanns andra viktiga vägar till lärande än kompetenshöjande aktiviteterna.  
 

- ”Jag tror det är ganska viktigt att det finns, men det är inte den enda källan för 
information känner jag.” (Deltagare 9).  
- ”Jag tror inspirationen och motivationen ska in där också” (Deltagare 8). 
- ”Jag gör ganska mycket själv.” (Deltagare 7). 
- ”För mig är det mycket viktigt, jag vet inte om jag skulle kalla det en 10 för det är 
inte livsviktigt, för man kan absolut leva på det man redan har.” (Deltagare 1). 
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Den lägsta skattningen blev en 5:a och deltagaren förklarade sitt ställningstagare med 
orden ”jag låg nog högre för 15–20 år sedan lite mer och har inte riktigt samma törst 
längre, jag har inget behov av att ligga i frontlinjen” (Deltagare 5).  
När det gäller kompetenshöjande aktiviteter (webbinarier) med fokus på 
omvärldsbevakning som erbjuds via konceptet ”E-learning for future”, så var det 
endast tre deltagare som svarade att de hade sett webbinarierna (men kunde inte 
ange hur många), fyra deltagare hade sett enstaka webbinarier och fem deltagare 
hade inte alls sett webbinarierna. De som uttryckte att de inte hade sett på 
webbinarierna visste inte heller var de fanns på intranätet. En av deltagarna beskrev 
det med följande ord: ”Jag måste säga att jag tycker att det är rörigt med allt som 
erbjuds.” (Deltagare 2). Det har totalt varit sex webbinariesändningar inom olika 
ämnen som sänts sedan våren 2018 då konceptet lanserades. Några av orsakerna som 
angavs för att inte ha deltagit i webbinarierna var ”Jag har inte prioriterat det, har 
inte haft tid. De har legat i kalendern men alltid blivit överbokade, och sen har jag 
inte gått in efteråt och tittat” (Deltagare 4). En annan deltagare uttryckte osäkerhet 
att svara på frågan då det upplevdes som ”svårt att koppla ihop till vad det var” 
(Deltagare 1). Det fanns också deltagare som uttryckte att de upplevde att ”De 
försöker lägga in möten i kalendern, att jag ska titta och så, men sen har jag inte tid 
och det är ju tråkigt” (Deltagare 2). Det uttrycktes av sju deltagare att de medvetet 
hade prioriterat bort webbinarierna till förmån för kunderna och andra möten. 
Deltagare 10 uttryckte det med följande ord ”om det krockar med något hamnar det 
alltid på andra plats” och ”jag prioriterar min egen tid framför att lyssna på någon 
annan om det inte är jätteintressant - jag är väldigt selektiv”. En av deltagarna som 
angav siffran 10 beskrev det på följande sätt för att åskådliggöra orsaken till att inte 
haft möjligheten att se alla webbinarier ”För det finns ju inte heller vare sig kapacitet 
eller tid, eller energi att göra det, men det är extremt viktigt.” (Deltagare 6). Det som 
framkom av samtliga deltagare var att det var viktigt att ämnet skulle vara intressant, 
skapa nytta och kunna bidra till att ge mer kunskap för att kunna utföra sitt arbete på 
ett bättre eller effektivare sätt. Interna webbinarier om förändrings- och 
framtidsresor som handlar mer om kommunikation av information till 
organisationen, hade samma låga prioritet för att delta som webbinarierna inom ”E-
learning for future” även om det skickades ut kalenderbokningar.  
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Deltagarna namngav ett antal digitala utbildningar som de kände till som erbjudits 
internt gällande bl.a. Office365, GDPR, Comaea och Teams. De tillgängliga 
utbildningarna kommenterades specifikt av en deltagare att ”Det är de här nya 
verktygen, jag har inte sett något annat för direkt kompetensutvecklingshöjande 
delar, utan det har väl varit delar som är för organisationen.” (Deltagare 3).  
 
Det framkom att två deltagare upplevde att det hade skett en förändring över tid hur 
kompetenshöjande aktiviteter prioriteras av organisationen. En deltagare upplever 
att organisationen erbjuder en lärande miljö genom att beskriva det ”... eller jag väljer 
att tolka den som lärande och en uppmuntran att utvecklas” (Deltagare 12).  
Deltagare 4 som varit anställd i tidsspannet 10–15 år, beskrev sin upplevelse så här: 
 

”Det har blivit mer självlärande saker. Du har ett eget ansvar för att gå in och ta del 
av det som erbjuds. Kompetenshöjning i ens profession är något som är väldigt 
lågt prioriterat. Det som är prioriterat är utbildningar i administrativa verktyg för 
din profession.” (Deltagare 4). 

 
Det fanns återkommande kommentarer hos deltagarna gällande den tillgängliga 
tiden för att genomföra kompetenshöjande aktiviteter. En av deltagarna uttryckte 
”Min arbetsgivare ger mig utbudet men inte tiden och jag tror att tiden kommer att 
vara kritisk i framtiden” (Deltagare 6). En annan deltagare uttryckte med en ryckning 
på axeln, att ”Jag har faktiskt inte haft tid och jag har valt att inte göra det på fritiden 
för jag behöver den återhämtningen” (Deltagare 1). Det framkom i flertalet intervjuer 
att medarbetarna hade en upplevelse att de förväntas ta eget ansvar för sin egen 
kompetensutveckling vilket ett fåtal deltagare kopplade till att det ska ske på fritiden 
då det inte fanns tillgänglig tid för kompetensutveckling på arbetstid. En deltagare 
förtydligade det med följande ord för att åskådliggöra hur det kan låta från 
arbetsgivaren: ”Det är du som enskild medarbetare som är ansvarig för din egen 
kompetensutveckling. Vi tillhandahåller verktygen och kunskapen men du får se till 
att skapa din egen tid” (Deltagare 6). Det framkom också tankar om att det är 
engagerade medarbetare som har möjlighet att ägna sin fritid till egen 
kompetensutveckling, som också gör det samt att de finns medarbetare som väljer 
bort kompetensutvecklingen om den ska ske på fritiden, då de vill ha en balans i livet. 
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Det var en stor variation i kännedom gällande de övriga digitala utbildningar som 
erbjuds till de kunder som yrkesrollen arbetar med och som återfinns på en annan 
digital plattform. Det var tre deltagare (deltagare 3, 6 och 12) som tydligt angav att de 
aktivt hade granskat och gått igenom det utbud som erbjuds till kunderna. Dessa 
deltagare hade en kort anställningstid och uttryckte att de gått igenom utbudet för att 
få bra förutsättningar för att göra ett bra arbete och att det var viktigt att känna till 
det som erbjuds till kunderna. En deltagare nämnde att hon hade prioriterat dessa 
digitala utbildningar framför andra ”Ja, de mer än de andra faktiskt, om jag får vara 
ärlig. För mig känns det aktuellt, det är den kunskapen som jag egentligen behöver 
för att kunna dela med mig till kunderna. Det andra är lite mer internt och inte lika 
roligt” (Deltagare 3). En av deltagare uttryckte att ”I början hade vi ju mycket tid, så 
då tittade jag på det jag hittade och hade förmåga att ta in. Sen har det blivit mindre 
för att det finns ingen tid” (Deltagare 6). Ett fåtal deltagare som varit anställd längre 
tid, uttrycker att de inte har bekantat sig med dessa trots en insikt att det gäller 
omvärldsbevakning och som skulle kunna tillföra ett värde för dem och stötta dem i 
arbetet.  
 
Det kommenterades också gällande det stora omfattande digitala utbudet och en 
deltagare lyfte fram att det även fanns en tidsfaktor kopplat till detta ”Det jag tänker 
är ju att det finns extremt många verktyg och kanaler och man behöver ju som 
arbetsgivare bestämma sig för vad man ska använda och inte använda och vara 
konsekvent i det över tid. För att inte skapa en oreda.” (Deltagare 6). En farhåga som 
lyftes fram var ”Att vi kanske inte är den lärande organisationen som vi behöver 
vara?” (Deltagare 9).  
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Analys 

I detta kapitel diskuteras studiens empiriska resultat i förhållande till studiens syfte, 
frågeställningar och tidigare forskning.  

 
Studiens syfte var att undersöka hur lärande processer påverkas av den snabbt ökade 
digital transformationen som sker inom arbetslivet. Inom denna undersökning avses 
och riktas fokus inom den digitala transformationen på att utforska de olika digitala 
kanaler och verktyg som erbjuds och används för kompetenshöjande aktiviteter. 
Analysen kommer att utgå respektive forskningsfråga baserad på de fyra 
huvudkategorier som framkom i resultatet.  
 
Uppkommer det nya lärande processer i och med digitaliseringen i 
arbetslivet? 

För att kunna besvara denna forskningsfråga är det viktigt att belysa hur medvetna 
deltagarna är om deras nuvarande lärstil och om den har förändrats över tid. Som 
beskrivits i resultatet så framkom det vid intervjuerna att flertalet av deltagarna 
uttryckte att de lärde sig allra bäst genom en kombination av att läsa, lyssna, samla 
fakta, göra och prova sig fram, nyttjade uttryckte ”learning by doing”. Det har en 
tydlig koppling till Dewey som myntade uttrycket för erfarenhetsbaserat lärande då 
han ville ”överbrygga klyftan mellan tanke och handling” (Granberg, 2004). Det är 
också tydligt från resultaten att en stark drivkraft att lära sig någonting nytt är den 
utmaning som deltagarna ställs inför och att sedan kunna ge sig själv återkoppling 
hur det gick, att lyckas med någonting helt nytt område som tillför nytta eller värde 
för sig själv och/eller andra människor. 
 
Det finns ett återkommande tema att det är viktigt att också kunna diskutera med 
andra, att få respons genom att lära sig tillsammans med andra, ett samspel som 
skapar nya insikter och perspektiv. Det finns en samsyn hos deltagarna att 
interaktionen, samtalet och den individuella reflektionen som är viktig för deras 
inlärning uteblir vid användandet av enbart digitala utbildningar då det i många fall 
endast sker via en envägskommunikation utan möjligheter till chatt eller annan 
interaktion. Det finns en medvetenhet om att frånvaron av den fysiska närvaron av 
andra och att kunna få svar på sina frågor påverkar igångsättningen av tanke-



38 

verksamheten och att lärandet stannar av då det inte blir något samspel tillsammans 
med andra. Det framkommer tydligt att det finns en drivkraft att lära tillsammans 
med andra kollegor och det kan sammanföras med diskussioner om kollektivt 
lärande så som det beskrivs av Granberg (s.127, 2004). Då samtliga deltagare har 
samma yrkesroll så finns det en tydlig gemensam förståelse för uppgifterna som ska 
utföras, de ingår i samma team (yrkesroll) och det finns utrymme för social 
interaktion och utbyte. Dessa tre beståndsdelar anses som de viktigaste 
förutsättningarna för att ett kollektivt lärande ska kunna inträffa och anses finnas 
inom organisationen. Granberg (2004) redogör för att kollektivt lärande är en 
förutsättning för ”teamthink” som i sin tur kan leda till en lärande organisation om 
teamet (med samma yrkesroll) också är en identifierad organisatorisk enhet.  Om 
dessa kriterier inte uppfylls så handlar det mer om lärande i organisationen som kan 
särskiljas med ett individuellt eller kollektiva lärandet. 
 
Flertalet av deltagarna (åtta) vittnar om att digitaliseringen har ändrat deras 
lärandeprocesser vilket handlade främst om hur kunskapsinhämtningen sker idag 
jämfört med tidigare. Det finns en upplevelse av att det har skett en successiv och 
samtidigt en smygande förflyttning från tidningar och böcker till att söka information 
på internet istället. Detta har medfört att deltagarna har anpassat sitt förhållningssätt 
till digital kunskapsinhämtning. Det finns också de som fortfarande föredrar böcker 
för den teoretiska kunskapsinhämtningen. Det görs också en jämförelse med att de 
tidigare deltog i utbildningar eller externa kurser (formellt lärande) för att sedan 
försöka tillgodogöra sig det i arbetet jämfört med att lärandet sker mer kontinuerligt, 
hela tiden i det vardagliga arbetet (informellt lärande). Det kan tolkas att det sker ett 
mer aktivt lärande via det informella lärandet som sker i arbetslivet vilket kan 
kopplas ihop med Granberg (2004) som förhåller sig lite kritisk till värdet av det 
formella lärandet och framför att ”lärandets processer är livet, eller en viktig del av 
livet”. Den ökade tillgängligheten att få till sig kunskap precis när kunskapen 
efterfrågas, ”just-in-time”, anses tillföra ett stort värde för deltagarna. Uttrycket 
”googla” används av samtliga deltagare vilket visar på ett kontinuerligt nyttjande av 
internet och dess olika tjänster via olika medier som smartphone, dator eller 
läsplatta. Här framkommer det via två av deltagarna att det upplevs som extra viktigt 
att källgranska den information som hittas via de digitala kanalerna. Tillgängligheten 
beskrivs också av deltagarna att det ökar möjligheten att få tillgång till kunskap 
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oberoende av den geografiska placeringen där man befinner sig. Sandblad et al. 
(2018) bekräftar att en av digitaliseringens största fördelar är tillgängligheten och 
den flexibilitet som det innebär vilket i sin tur öppnar upp för nya möjligheter och 
arbetssätt.  
 
Det framkommer även under intervjuerna, individuella reflektioner hos två av 
deltagarna, att de har två olika lärstilar beroende på vad som ska läras in, teoretiska 
kunskaper eller någonting praktiskt som ska utföras. Vid det senare så anges digitala 
kanaler som ett viktigt verktyg för att få ad-hoc information som också benämns som 
”just-in-time”. Här används Youtube filmer för att få tillgång till video och ljud för att 
kunna se hur de ska utföra någonting för att sedan direkt prova på. En deltagare 
berättade stolt att hon hade reparerat en båtmotor genom att googla och använda sig 
av Youtube filmer. Det finns en tydlig koppling till det erfarenhetsbaserade lärandet 
och den handlingsteori som Granberg lyfter fram (2004). En av deltagarna uttryckte 
en insikt att hon under intervjun angivit en lärstil för det analoga lärandet som inte 
används i den digitala miljön vilket kanske då inte tillförde det lärande som avses.  
 
Det finns en gemensam syn att digitaliseringen öppnar upp för nya möjligheter men 
det finns samtidigt en medvetenhet om att digitala utbildningar inte stödjer 
lärstilarna för alla människor då vi är olika och har olika behov. De digitala 
utbildningarna framförs som ett bra komplement då man med enkelhet kan gå 
tillbaka och repetera. Samtidigt framförs kritik till korta digitala utbildningar och det 
ifrågasätts om lärandemålen uppfylls. Behovet av dialogen och interaktionen är 
återkommande i intervjuerna och det framförs att det händer någonting i samspelet 
med andra människor när man verbalt får uttrycka sig och få en respons tillbaka för 
att sedan göra egna analyser och reflektera. Sammanfattningsvis så kan dessa resultat 
kopplas till tidigare forskning som visar att Kolbs inlärningteori och de fyra olika 
lärstilarna är viktiga för det individuella lärandet (Granberg, 2004; Kolb, 1984; 
McLeod, 2017). 
 
Hur ser mognaden ut för den digital kompetensen inom organisationen?  

Utifrån definitionen på digital kompetens så framkommer det att samtliga deltagare 
anses ha en god digital kompetens då de uppvisar under intervjun att de är ”förtrogen 
med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala 
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utvecklingen och dess påverkan på ens liv” (SOU 2015:28, s.16). Samtliga deltagare 
anses även ha en god datorvanan då de har använt sig av dator under större delen av 
deras yrkesliv samt att det återkommande görs hänvisningar av användandet av 
smartphones för en snabb åtkomst av information på internet, då smartphones 
ständigt finns tillgänglig. Det finns tydliga uttalanden som visar på att de aktivt 
använder sin förmåga att nytta digitala verktyg och tjänster för att inhämta kunskap 
via internet genom att söka information, kommunicera, interagera och producera 
digitalt stoff. Samtliga deltagare anger att de använder sig av Linkedin i arbetet och 
att Facebook, Instagram, Snapchat och Twitter (i mycket liten omfattning) används 
enbart privat som sociala medier. ”Googla” är ett återkommande ord hos samtliga 
deltagare som anges som det tillvägagångssätt för att söka efter information. Flertalet 
av deltagarna lyfter fram att den tekniska utvecklingen har sakta smugit sig fram och 
att de inte har tänkt så mycket på det utan mer sett det som en naturlig förflyttning 
och anpassat sig för att hänga med i den tekniska utvecklingen och i hur omvärlden 
förändrats. Det finns därmed en förståelse och motivation för att delta i utvecklingen 
och den förändringen som sker. Alla deltagare har tillgång till internet i hemmet då 
de beskriver hur de nyttjar kunskapsinhämtningen på fritiden vilket stämmer väl 
med det som Findahl (2013) beskriver.  
 
Deltagarna ser möjligheter med den ökade tillgängligheten att man när man vill och 
oberoende av geografisk placering, kan nyttja de digitala verktyg, kanaler och tjänster 
som erbjuds.  Det finns dock en återkommande farhåga från flertalet av deltagarna 
att den mänskliga interaktionen försvinner, specifikt när det gäller kompetens-
utveckling. Det finns också en uttalad upplevd digital överbelastning från två av 
deltagarna, gällande det informationsflöde som de digitala verktyg, kanaler och 
tjänster erbjuder då det upplevs att det skapar en överbelastning och digital trötthet. 
Det kan jämföras med det informationsöverflöd som Sandblad et al. (2018) lyfter 
fram som kan skapa negativ stress då människor kan få en känsla av att inte ha en 
tillräcklig förmåga att ta emot, förstå och hantera all den information som erbjuds. 
De två deltagarna som upplever den digitala överbelastningen hade valt att ”blocka” 
och stänga av vissa sociala medier för att begränsa inflödet och minska stressen. 
Denna upplevda överbelastning av informationsflödet kan i förlängningen påverka 
den upplevda arbetssituationen och känsla av sammanhang (KASAM) negativt 
(Granberg, 2004).  
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Vilka drivkrafter och motivation finns bakom ett eventuellt förändrat 
beteende inom arbetsplatslärandet?  

Resultatet från intervjuerna visar på att deltagarnas främsta drivkrafter för att lära 
sig nya saker på arbetet är först och främst den egna personliga utvecklingen som gör 
att de kunde bidra med skillnad för andra och därmed få en upplevelse av 
delaktighet, sammanhang och meningsfullhet. Det framkom att drivkrafterna 
behövde vara i samklang med de värderingar och intressen som finns, vilket gör att 
kärnan i den personliga utvecklingen handlar om vad som var viktigt för dem 
tillsammans med sina individuella egenskaper som deltagarna ger uttryck för. Det 
finns en längtan att ständigt lära sig nya saker, en strävan framåt, ambitionen att 
göra ett bra jobb och att utvecklas i sitt arbete, en vilja att alltid göra mer, bli 
inspirerad och att ständigt förbättra sig. Det är också tydligt att det är viktigt att få 
använda sin nyfikenhet, vetgirighet och lyssna på och följa sin inre lust för att testa på 
sånt som är nytt samt att då få ny kunskap om någonting som de sedan kan använda 
sig av. Det finns ett genuint engagemang och fokus hos samtliga deltagare för att 
bidra med kunskap och hjälpa andra. Meningsfullhet och intresset för människor är 
centrala faktorer för att hjälpa andra och att kunna tillföra någonting mer och dela 
med mig till de som behöver det. Det uttrycktes vidare att det är viktigt att leverera 
ett bra resultat eller nytta till de som behöver stöd. Resultatet från studien stämmer 
väl överens med de områden som Pink (2010) identifierade som självstyrning, 
mästerskap och mening som de tre viktigaste faktorerna till den egna drivkraften.  
 
Vidare framkommer det att drivkrafterna i arbetet behöver leda till delaktighet och 
möjlighet att bidra med bättre resultat och nytta för sin arbetsgivare vilket gör i 
förlängningen att de är anställningsbara. Det är viktigt att ha förutsättningar och 
kunskap för att kunna leverera och att se nyttoeffekten av det som görs samt att få ge 
någon form av återkoppling, lösning eller förslag som stödjer nuet på något sätt. Här 
sker en förflyttning från individ till organisation och att det finns tydliga kopplingar 
till val av yrkesroll och arbetsplats för att få utrymme att följa sina egna värderingar. 
Ett tydligt syfte som ger meningsfullhet som en viktig grundkomponent stöds av olika 
teorier gällande inre motivation (Larsson, 2011; Pink, 2010; Gärdenfors; 2010). 
 
De främsta drivkrafter som deltagarna har på fritiden skiljer sig inte nämnvärt från 
de som framkommer gällande arbetet då det är den personliga utvecklingen 
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tillsammans med nyfikenheten och intresset som visar vägen. Det är ett ökat fokus på 
att må bra och ha roligt där kreativiteten och problemlösningen får sitt utlopp. Det 
som skiljer har en tydlig koppling till att kunna utföra någonting praktiskt i hemmet 
eller inom en sport, som de inte tidigare har kunskaper om d.v.s. för att lära sig 
någonting som har nytta för den enskilda individen eller familjen. Åter igen så 
framkommer det att det är viktigt att det de gör leder till ett resultat, att de kan se 
nyttan av det som de har genomfört. Deltagarna visar på ett återkommande mönster 
att nyfikenheten är en stark drivkraft för att åstadkomma någonting vilket också 
stöds av Piagets modeller som visar på att vi föds med en naturlig nyfikenhet och lust 
att lära för att förstå omvärlden (Granberg, 2004).   
 
Det finns en samstämmighet i de drivkrafter som angavs både gällande arbetet och 
fritiden av deltagarna som handlar om viljan att lära sig någonting, en inre 
motivation. Människans naturliga nyfikenhet att lära sig nya saker, att visa sin 
kompetens och en stark vilja att uppnå resultat tillsammans eller för andra i en social 
kontext (ömsesidighet), bildar de tre beståndsdelar som den inre motivationen 
uppkommer från enligt Gärdenfors (2010). I studiens resultat finns det även en tydlig 
koppling till det som Pink (2010) framför som en av de viktigaste drivkrafterna, 
nämligen självstyrandet som bidrar till det genuina engagemanget. Pink (2010) lyfter 
fram att ”Människor har en medfödd inre drivkraft att vara självstyrande och höra 
ihop med andra” och att vi har en grundläggande natur i vår förmåga att bli 
intresserade. Det framkommer i intervjuerna att deltagarnas tillfredsställelse 
tillsammans med en personlig utmaning som leder till personlig utveckling 
(mästerskap) skapar förutsättningar för viljan att göra eller lära sig något. När det 
gäller meningsfullhet så uttrycker deltagarna att deras kunskaper och insatser ska 
bidra till ett värde för andra människor. Det kan hänföras till Pinks (2010) uttalande 
att ”när vi sätter ihop självstyrande människor som strävar mot mästerskap så utför 
de prestationer på en mycket hög nivå men de som tjänar ett högre syfte 
åstadkommer så mycket mer i livet”.  
 
Har medarbetarna gjort ett aktivt val att utforska och använda sig av 
(nya) digitala verktyg och kanaler för kompetenshöjande aktiviteter? 

Det anses av flertalet (sju deltagare) att det är mycket viktigt med kompetenshöjande 
aktiviteter och det finns en medvetenhet om vikten att ständigt kompetensutveckla 
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sig för att hänga med i omvärldens utveckling och därmed öka sin egen anställnings-
barhet. Det finns också en uppfattning hos tre deltagare, att man kan utföra sitt 
arbete utifrån den kompetens som man redan har och att det inte finns ett behov av 
att ligga i frontlinjen samt att kompetenshöjande aktiviteter inte är den enda källan 
för kunskapsinhämtning. En definition av kompetenshöjande aktiviteter gjordes inte 
under intervjun vilket öppnade upp för olika tolkningar av deltagarna.  
 
En deltagare tillägger att det är extremt viktigt med kompetenshöjande aktiviteter 
men att det inte finns varken tid, energi eller kapacitet för att ta till sig de webbinarier 
som erbjudits via intranätet. Vidare anges brist på tillgänglig tid som en orsak till att 
det är få deltagare som hade tittat på de webbinarier som erbjuds via ”E-learning for 
future” och att de har prioriterats bort till förmån för redan inplanerade möten. Här 
finns det en tydlig koppling till en brist i tid, en viktig ingrediens för att möjliggöra 
kunskapsinhämtning (Hattie och Yates, 2014). Det ges återkommande beskrivningar 
om de olika prioriteringar som har gjorts även om deltagarna har fått kalender-
bokningar för de aktuella direkt sändningarna av interna webbinarier. Det 
framkommer också att ett fåtal deltagare har gjort försök till att planera in tid för att 
titta på webbinarier efter direktsändningen, inom 14 dagar, men har varit tvungen att 
prioritera bort dem till förmån för andra mer värdeskapande aktiviteter. En deltagare 
vet inte var dessa webbinarier finns på intranätet och har inte sökt vidare för att få 
denna information. Det är samtidigt deltagare som anger att de vet var informationen 
finns om de skulle få tid att gå igenom dem. 
 
Det finns återkommande kommentarer att det är viktigt att de kompetenshöjande 
aktiviteterna har ett tydligt ändamålsenligt syfte och kan tillföra ett värde för det egna 
arbetet. Dessa kommentarer har en tydlig koppling till de drivkrafter som tidigare har 
angetts som viktiga, d.v.s. nyfikenhet och intresse. De olika sex teman inom 
omvärldsbevakning som har sänts via webbinarier, har inte av deltagarna ansetts 
tillföra något värde för att kunna bidra till att ge dem mer kunskap för att kunna 
utföra sitt arbete på ett bättre eller effektivare sätt. Detta kan kopplas till individens 
egna förutsättningar och motiv att vilja lära så som Granberg (2004) hänvisar till 
med utgångspunkt från Bruners tankegångar. Den medfödda förmågan till att vilja 
lära sig någonting baseras enligt Bruner på tre olika motiv som handlar om 
kompetens (att visa sig själv och andra att man kan saker), ömsesidighet (att 
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tillsammans och i samarbete med andra sträva mot ett mål) och nyfikenhet. Det finns 
en upplevelse av en avsaknad av tydligt mål och nytta kopplad till den egna 
kompetensen vilket gör att nyfikenheten uteblir.  
 
Det upplevs som rörigt med det som erbjuds, svårt att koppla ihop erbjudanden till 
verksamheten och att det är en brist på ett helhetsperspektiv, som skulle göra det mer 
överskådligt. De digitala utbildningar som deltagarna kan namnge att de har sett var 
strikt kopplade till de administrativa verktyg som finns (t.ex. Office365, Comaea, 
Teams) samt till den informationskommunikationen (t.ex. GDPR) som skickats ut 
från organisationen. Det kommenteras också att dessa digitala utbildningar inte 
anses som kompetensutvecklande aktiviteter för det arbete som yrkesrollen 
(professionen) kräver och att det anses vara mycket låg prioritet för denna typ av 
kompetenshöjande aktiviteter inom organisationen. Vidare framförs det av en 
deltagare som arbetat länge inom organisationen, att det har skett en tydlig 
förändring över tid hur kompetenshöjande aktiviteter prioriteras av organisationen. 
En annan deltagare uttrycker att hon väljer att tolka och se att organisationen 
erbjuder en lärande miljö och en uppmuntran att utvecklas.  
 
När det gäller det egna ansvaret så är det flertalet av deltagarna som beskriver att de 
upplever att det är mer självlärande saker och att du har ett eget ansvar för att gå in 
och ta del av det som erbjuds. Två av deltagarna uttrycker tydligt att de upplever att 
organisationen tillhandahåller verktygen och att deltagarna upplever att 
organisationen förväntar sig att medarbetarna ska genomföra kompetenshöjande 
aktiviteter på fritiden eftersom det inte frigörs tid för detta under arbetstid. Därmed 
blir det också tydligt i prioriteringen gällande tillgänglig tid, för att ha tid för 
återhämtning på fritiden samt ha balans i livet. Det stöds av de resultat som Sandblad 
et al. (2018) påvisar att det är viktigt att ”ge skickliga professionella medarbetare 
goda förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete på ett kompetent, effektivt, 
säkert och utvecklande sätt”. 
 
Sammanfattningsvis så framkommer det att de utbildningar som erbjuds via ”E-
learning for future” anses som slumpmässigt utvalda teman och som inte tillför ett 
värde eller nytta i arbetet. De övriga digitala utbildningar som erbjuds idag är 
framtagna till de kunder som yrkesrollen arbetar med och återfinns på en annan 
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digital plattform. Ett fåtal deltagare som hade en längre anställningstid inom 
organisationen, uttrycker att de inte har bekantat sig med dessa trots en insikt att det 
gäller omvärldsbevakning och som skulle kunna tillföra ett värde för dem och stötta 
dem i arbetet. Det var tre deltagare som granskat och sett dessa digitala utbildningar 
och anser att dessa utbildningar tillför nytta för dem i det dagliga arbetet då de hade 
en relativt kort anställningstid och att det bidrar till att skapa bättre förutsättningar 
för deras arbete. Detta kan jämföras med Granberg (2004) som nämner att det är 
viktigt att möjliggöra för att kunskaper utvecklas i den miljö de ska användas samt att 
lärande bör vara uppgiftsorienterat och handlingsinriktat för att det upplevelse-
baserade lärandet ska infinna sig. Det omfattade digitala utbudet som återfinns på 
olika digitala plattformar upplevdes som rörigt och att det uttrycktes önskemål att det 
behöver finnas en tydlig strategi inom organisationen om riktning och vägval när det 
gäller kompetenshöjande aktiviteter för att underlätta för medarbetarna.  Det stöds 
av det som beskrivs av Sandblad et al. (2018) att ett införande av nytt system, i det 
här fallet en digital lärplattform, eller nya arbetsprocesser behöver betraktas som 
verksamhetsutveckling som innebär nya arbetssätt vilket i sig är en förändrings-
process.  
 
Det uttrycks också en farhåga att ”Vi kanske inte är den lärande organisationen som 
vi behöver vara”. Detta kan härledas till Granbergs (2004) syn på utvecklingsinriktat 
lärande och det kollektiva lärandet som viktiga beståndsdelar för hur en organisation 
skapar förutsättningar för en lärande organisation.  
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Avslutande diskussion 

Detta kapitel inleder med en resultatdiskussion som innehåller reflektioner och slutsatser, 
praktiska implikationer. I nästa avsnitt följer en kritisk diskussion kring studiens 
metodiska vägval och hur de har påverkat studiens resultat. Vidare följer reflektioner av de 
teorier/begrepp som använts. Avslutningsvis följer förslag till fortsatt forskning samt en 
kort sammanfattning hur kommunikation av resultatet kommer att ske. 

 
Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur lärande processer påverkas av den 
snabbt ökande digitala transformationen som sker inom arbetslivet. Fokus har varit 
att utforska de olika digitala kanaler och verktyg som erbjuds för kompetenshöjande 
aktiviteter.  
 
Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis så bekräftar resultaten att det är med utgångspunkt från de 
grundläggande drivkrafterna, faktorer för motivation och en anpassningsförmåga till 
förändrade förutsättningar som styrt och varit vägledande för att möjliggöra: 
 

• det skifte som beskrivs gällande lärandeprocesser till följd av digitaliseringen.  

• att medarbetarna har en god digitala kompetens.  

• om medarbetarna har tagit del av det digitala utbudet av kompetenshöjande 
aktiviteter som erbjudits.  

 
När resultatet gällande drivkrafter och motivation sätts i relation till det som 
Antonovsky definierade som ’Sense of Coherance’ (KASAM, känsla av sammanhang) 
som behöver finnas för att uppnå både livskvaliteten och välbefinnandet (Larsson, 
2011), så kan följande analys göras. Deltagarna saknar en viktig grundkomponent för 
att möjliggöra KASAM inom organisationen kopplat till organisationens kompetens-
höjande aktiviteter. Det finns en avsaknad av logiskt sammanhang gällande 
kompetenshöjande aktiviteter vilket gör att deltagarna inte upplever att det känns 
begripligt eller att de har en förståelse för vilken nytta dessa aktiviteter kan tillföra 
det dagliga arbetet och hur det skulle kunna ha en positiv inverkan på slutresultatet 
och nyttoeffekten. Det kan vara en förklaring till de prioriteringar som deltagarna har 
gjort gällande de tillgängliga tillfällen för de webbinarier som erbjudits som 
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kompetenshöjande aktiviteter. Det finns också en känsla av att de ansvarar själva för 
att de har tillräckligt med kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter vilket ger 
signalen att det upplevs som hanterbart för att leverera ett värde och nytta till 
organisationens mål och vision. Det har uttryckts av deltagarna att det finns en stark 
vilja att lära sig nya saker och därmed finns det också förutsättningar för att kunna 
öka kompetensen och därmed hantera framtidens digitala utmaningar och 
möjligheter. En av de starkaste drivkrafterna som framkom är att utifrån sina 
kunskaper, erfarenheter och förmågor kunna bidra med skillnaden som gör skillnad 
för de människor som de stöttar vilket uppfyller de syften som deltagarna framför 
som i sin tur innebär att meningsfullheten har ett övergripande och viktig del i 
deltagarnas drivkrafter och motivation. Enligt Antonovsky så behövs samtliga tre 
grundläggande komponenter för att uppnå livskvalitet och välbefinnandet och med 
referens till de resultat som framkom gällande fritiden så kan man anse att 
deltagarna har en upplevelse av KASAM på individnivå. För att återkoppla till de 
sociala situationer som är viktiga för oss människor och hur det påverkar vårt 
beteende så kan ovanstående beskrivning ge en indikation på att det enligt SCARF 
modellen finns en obalans inom Status, Certainty och Autonomy (Rock, 2014).  
 
Det framkommer att deltagarna bekräftar att deras inlärningsbeteende har 
förändrats i och med digitaliseringen beroende på vad som ska läras in, både om det 
är teoretiska kunskaper eller någonting praktiskt som ska utföras. Samtliga beskrev 
hur de nu kunde tillgodogöra sig kunskapsinhämtning mycket snabbare via internet 
och att det var en hög tillgänglighet. Tillgängligheten handlade mycket om att få till 
sig kunskap när den behövs ”just-in-time” och oberoende av geografisk placering. Att 
”googla” är ett numera vedertaget uttryck och sätt för kunskapsinhämtningen när det 
gäller fakta jämfört med de traditionella tryckta medierna (t.ex. tidningar, böcker) 
som använts tidigare. När det gäller praktisk kunskap om hur någonting ska utföras, 
så används Youtube i stor utsträckning för att lära sig någonting nytt. Det framförs 
också insikter att deras kanske mest föredragna lärstil eventuellt inte används vid 
digitala utbildningar. Handskrivna anteckningar och visuella tankekartor som 
tidigare varit viktiga att göra i samband med föreläsningar för att kunna tillgodogöra 
sig kunskapen som förmedlas, uteblir när de deltar vid digitala föreläsningar och 
utbildningar. Det uttrycks också att då de digitala utbildningar är endimensionella, så 
får deltagarna inte den interaktion med andra som möjliggör reflektion och dialoger 
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som anses fördjupa lärandet och som är en viktig del av deltagarnas lärstilar. Det 
finns även ett kritiskt förhållningssätt om de korta digitala utbildningarna bidrar till 
de lärandemål som satts upp, då de inte motsvarar allas lärstilar.  
 
Om medarbetarna inte får tid och möjlighet till en interaktion med andra som medför 
att de kan göra observationer, reflektioner, analyser och generaliseringar av det som 
de fått erfarenhet av, så uteblir det effektiva lärandet så som det beskrivs av Kolbs 
inlärningsteori (Kolb, 1984; McLeod, 2017; Granberg, 2004). Det har också en 
negativ inverkan på organisationens vilja om att införa ett livslångt lärande och en 
lärande organisation utifrån Senges definition så som den uttrycks av Granberg och 
Ohlsson (2016, s.88). 
 
Det finns redan uttalade krav på förändrat arbetssätt för yrkesrollen (som ingått i 
studien) och att även yrkesrollen kan komma att förändras i takt med 
digitaliseringen. Då det även krävs av yrkesrollen att genomföra utbildningar så kan 
det även innebära att den digitala pedagogiska kompetensen (From, 2017) behöver 
utvecklas. Detta ger en inblick i att det även i fortsättningsvis är viktigt att 
upprätthålla den digitala kompetensen och följa med i den tekniska utvecklingen som 
sker (Sandblad et al., 2018; Futurion, 2018; Storsthlm, 2018; SOU 2015:28).  
 
Utifrån de resultat som framkom så visar det på att det inte är den digitala 
kompetensen som hindrar medarbetare från att ta del av det digitala utbudet av de 
kompetenshöjande aktiviteter som erbjuds. De hinder som upplevs är att det inte 
finns tillgänglig tid för lärande, relevant kompetensutveckling som stödjer 
professionen och tid för både individuell reflektion samt tid för reflektion 
tillsammans med kollegor som kan ge både nya perspektiv och synvinklar. Detta 
återspeglar den utmaning som (SOU 2015:28) bland annat nämner och anger att det 
behöver skapas strukturer och en organisation för ett kontinuerligt lärande som en 
viktig förutsättning för att kunskaps- och kompetensutveckling ska få plats i det 
snabba förändringstempot som sker inom det digitala arbetslivet.  
 
Det framkom i resultatet att deltagarna upplevde att det var ett omfattande digitalt 
utbud av olika kompetenshöjande aktiviteter som erbjuds som återfinns på olika 
digitala plattformar inom organisationen. Detta medförde att det upplevdes som en 
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brist att inte ha en översikt och synlighet av det som erbjuds och att det svårt att 
hitta, söka utbildningar och navigera i informationsflödet vilket bidrog till en upplevd 
minskad tillgänglighet. Därmed kan det också bli aktuellt att se över den digitala 
pedagogiska kompetensen (From, 2017) inom organisationen och att utforska 
möjligheter till att introducera en digital lärplattform med stöd av det som 
framkommit inom forskningen om framgångsfaktorer för VHRD (Bennett, 2014; 
McWhorter, 2014; Bennett & McWhorter, 2017; Chung et al., 2016). Dessa viktiga 
beståndsdelar behövs för att lyckas med att nyttja de digitala möjligheter som finns 
och därmed också skapa förutsättningar för både informella och formella lärande 
processer så att det bidrar till det livslånga lärandet och den lärande organisationen.  
 
Metoddiskussion 

Magisteruppsatsen är baserad på en kvalitativ insamlingsmetod för att kunna fånga 
intervjupersonens subjektiva verklighet av ett fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Vid val av metod för genomförande av studien så fanns det dock en osäkerhet om 
undersökningen skulle genomföras med enbart intervjuer eller både enkät-
undersökningar och intervjuer. Osäkerheten bestod i om det skulle vara ett 
tillräckligt underlag med enbart 10–12 intervjuer för att kunna dra generella 
slutsatser. Det fanns en vilja och ambition att genomföra enkätundersökningar för att 
förutom få djupintervjuer bekräftade, att också få tillgång till ett större urval av 
informanter med samma yrkesroll som finns på geografiskt spridda platser inom 
organisationen. Valet föll på att genomföra enbart intervjuer, en kvalitativ 
insamlingsmetod med informanter enbart från en geografisk placering inom 
organisationen. Urval av informanter gjordes slumpmässigt och samtidigt fanns det 
ett önskemål om att få en så stor variation på ålder, kön och anställningstid inom 
organisationen för att få en större spridning. 
 
Utifrån erfarenheter av att genomföra tidigare intervjustudier då materialet blev för 
omfångsrikt, så gjordes ett val att under intervjuerna vara relativt strikt och utgå från 
intervjuguiden och att endast ställa fler öppna frågor vid behov till informanterna.  
Intervjuerna planerades i god tid och samtliga informanter fick ett skriftligt 
informationsbrev att läsa i samband med intervjuerna, där syftet med studien 
klargjordes samt hur intervjuerna skulle genomföras.  
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En definition av kompetenshöjande aktiviteter gjordes inte under intervjun vilket 
öppnade upp för olika tolkningar av deltagarna, vilket hade kunnat undvikas om det 
hade tydliggjorts. Andra begrepp som med fördel hade kunnat definieras är digitala 
verktyg, digitala kanaler, digitala tjänster, digitala lärmiljöer och digitala utbildningar 
för att undanröja tvivel om definitioner och få en tydligare bild av informanternas 
erfarenheter och medvetenhet gällande de olika begreppen. Nackdelen med att inte 
ha en tydlig begreppsdefinition av de olika begreppen kan leda till olika tolkningar av 
informanterna i resultatet vilket i sig kan leda till en jämförelse av olika tolkningar i 
analysen. 
 
Utvecklingen går snabbt inom området VHRD och i denna studie så har jag valt att 
använda mig av litteratur som är fyra år gamla då de ger en beskrivning av en tidigare 
medvetenhet om vikten av kunskap om VHRD inom organisationer. Jag har även 
använt mig av relativt ny litteratur från 2017 för att åskådliggöra de olika perspektiv 
och infallsvinklar som tillkommit då det sker en ständig forskning inom området. 
 
Reflektioner kring de teorier/begrepp som använts 

Valet av handlingsteorin gjordes utifrån att den har både individers kognitiva 
processer och sammanhang i fokus. Användandet av handlingsteorin i denna studie 
har bidragit till en djupare och utökad förståelse till de komplexa lärande processer 
som människor går igenom för att skapa ny kunskap och förståelse. Det erfarenhets-
baserade lärandet och de tre traditioner som vackert har flätats samman (Kolb, i 
Granberg, s.47, 2004) har tillfört ett stort värde då det har väckts nya frågor och 
funderingar hos författaren vilket i sin tur har bidragit till nya reflektioner och 
öppnat upp för ett mer kritiskt förhållningssätt och granskning under hela processen. 
Det har också bidragit till en nyfikenhet att göra mer omfattande och djupgående 
intervjuer för att utforska vidare och lära mig mer om människors lärande processer.  
 
Vidare forskning 

Under färdigställande av resultaten, analysen och den avslutande diskussionen så har 
det framkommit funderingar om det var ett för lågt antal deltagare för att få ett 
vägvisande resultat samt att det skulle behöva genomföras mer djupgående intervjuer 
för att få ett mer tillförlitligt resultat. Då resultatet visade på att det är drivkraften och 
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motivationen som visar vägen för att upprätthålla den digitala kompetensen och att 
vidareutvecklas med stöd av kompetenshöjande insatser, så återstår det fortfarande 
funderingar om hur de lärande processerna påverkas av digitaliseringen inom 
området för kompetensutveckling och digitala lärplattformar. Den plattform som 
erbjuds idag via intranätet anses inte vara en digital lärplattform (Heide, 2009) och 
därmed föreslås det vidare forskning om hur lärande processer påverkas av 
digitaliseringen som utgår från digitala lärplattformar som en del av en 
kompetensförsörjningsstrategi med stöd av VHRD forskning och strategier. 
 
Det har framkommit återkommande i trendanalyser och litteratur att det kommer att 
ställas ett krav på högre digital kompetens och att organisationer måste förbereda 
sina medarbetare genom kontinuerlig kompetensutveckling (Sandblad et al., 2018; 
Futurion, 2018; Storsthlm, 2018; SOU 2015:28). Det finns en avsaknad av hur man 
mäter digital kompetens och detta kan också vara ett område för vidare forskning för 
att kunna förbereda samhället för de krav som ställs på arbetsmarknaden. Kan det 
också vara kopplad till de olika generationer med yngre och äldre som beskrivs av 
Roth (2017) och deras förutsättningar för en god digitala kompetens?  
 
Kommunikation av resultatet 

Min förhoppning är att resultatet ska komma till nytta för arbetsgivare och 
arbetstagare för att skapa förutsättningar för kontinuerligt livslångt lärande och 
anställningsbarhet samt en medvetenhet om det egna ansvaret för att det ska hända. 
Resultatet av denna studie kommer att kommuniceras till företag och organisationer 
via mediala kommunikationskanaler för att nå ut till samtliga målgrupper. 
Branschspecifika tidningar t.ex. Chef, Personal och Ledarskap, VD, Ledarna, OM 
tillsammans med digitala nätverkskanaler (t.ex. Linkedin, hemsidor) kommer att 
utgöra de huvudsakliga kommunikationsvägarna. Innehållet, ska utifrån studiens 
resultat, ge rekommendationer till framtida kompetensförsörjningsstrategier för att 
skapa förutsättningar till det livslånga lärandet och kontinuerlig kompetens-
utveckling. Det är önskvärt att omfattningen av ett genomförande av de 
rekommendationer som ges, kan leda till ökad anställningsbarhet för anställda inom 
organisationer. 
  



52 

Referenser  

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2017). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 

Alvesson, M., & Sveningsson, S. (2014). Förändringsarbete i organisationer. Om att 
utveckla företagskulturer. Stockholm: Liber. 

Bennett, E. E. (2014). Introducing New Perspectives on Virtual Human Resource 
Development. Advances in Developing Human Resources, 16(3), 263–280. 

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  

Beier, M. E., & Kanfer, R. (2012). Motivation in Training and development: A Phase 
Perspective. I S. W. J. Kozlowski & E. Salas (Ed.). (2012). Learning, training and 
Development in Organizations. London: Routledge. 

Blau, I., & Shamir-Inbal, T. (2016). 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 

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2015). Den andra maskinåldern. Arbete, utveckling och 
välstånd i en tid av lysande teknologi. Göteborg: Daidalos. 

Chung, C-H., Angnakoon, P., Li, J., & Allen, J. M. (2016). Virtual HRD and national 
culture: an information processing perspective. European Journal of Training and 
Development. DOI: 10.1108/EJTD-04-2015-0025 

Cooperrider, D. L., & Whitney, D. (2005). Appreciative Inquiry. A positive revolution in 
change. Oakland: Berrett-Koehler Publishers. 

Ellström, P-E. (2004). Reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande i arbetslivet. 
Ellström, P-E., & Hultman, G. (red.). (2004). Lärande och förändring i 
organisationer: om pedagogik i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur. 

Europeiska socialfonden (ESF). (2013). Handbok i arbetsplatslärande. Vad, hur och 
varför det är viktigt. Hämtad den 11 november, 2018 från 
https://www.esf.se/Documents/Press/Publikationer/Handbok_i_arbetsplatsl%C3
%A4rande.pdf  

Fejes, A., & Thornberg, R. (2015). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I A. Fejes och 
R. Thornberg (red) (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 



53 

Findahl, O. (2013). Svenskarna och internet 2013. Hämtad 29 september, 2018 från 
https://www.iis.se/docs/SOI2013.pdf  

From, J. (2017). Pedagogical Digital Competence - Between values, knowledge and skills. 
Higher Education Studies, 7(2), 43–50. doi: 10.5539/hes.v7n2p43 

Futurion. (2018). Populismens verkliga orsaker – om automatisering och andra 
förändringar i arbetslivet. Hämtad den 9 september, 2018 från 
http://futurion.se/wp-content/uploads/2018/03/Futurion_Rapport_2018-
1_webb.pdf  

Granberg, O. (2004). Lära eller läras. Om kompetens och utbildningsplanering i 
arbetslivet. Lund: Studentlitteratur.  

Granberg, O., & Ohlsson, J. (2016). Från lärandets loopar till lärande organisationer. 
Lund: Studentlitteratur.  

Gärdenfors, P. (2010). Lusten att förstå – Om lärande på människans villkor. 
Stockholm: Natur & Kultur. 

Hattie, J., & Yates, G. (2014). Hur vi lär. Synligt lärande och vetenskapen om våra 
lärprocesser. Stockholm: Natur & Kultur. 

Heide, M. (2009). Intranät som arena för lärande: Nya utmaningar för ledare. I G. 
Larssons (red). (2009). Organisation, teknik och lärande. Stockholm: Carlssons. 

Hjerm, M., & Lindgren, S. (2014). Metod och metod - jag vill ju förstå samhället? I M. 
Hjerm, S. Lindgren & M. Nilsson (red) (2014). Introduktion till 
samhällsvetenskaplig analys. Malmö: Gleerups Utbildning. 

Kolb, D. (1984). Experiential Learning. Experience as the source of learning and 
development. New Jersey: Prentice-Hall. 

Kompetensexpress. (2017). 70-20-10. Modell för lärande och utveckling. Hämtad den 28 
oktober, 2018 från https://www.kompetensexpress.se/wp-
content/uploads/2017/06/70-20-10.pdf  

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. 

Lapointe, L., & Rivard, S. (2005). A Multilevel Model of Resistance to Information 
Technology Implementation, MIS Quarterly, 29(3), 461-491. 

Larsson, G. (2011). Samspel mellan känslan av sammanhang och hälsa. Carlsson, S. G., 
Hjelmquist, E. & Lundberg, I. (red). (2011). Delaktig eller utanför. Psykologiska 
perspektiv på hälsa och handikapp. Umeå: Boréa Bokförlag. 



54 

Lindgren, S. (2014). Kvalitativ analys. I M. Hjerm, S. Lindgren & M. Nilsson (red) (2014). 
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Malmö: Gleerups Utbildning. 

McLeod, S. A. (2017). Kolb - learning styles. Hämtad den 21 november, 2018 från 
https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html  

Nilsson, M. (2014). Att samla in kvalitativa data - halvstrukturerade intervjuer. I M. 
Hjerm, S. Lindgren & M. Nilsson (red) (2014). Introduktion till 
samhällsvetenskaplig analys. Malmö: Gleerups Utbildning. 

McWhorter, R. R. A. (2014). Synthesis of New Perspectives on Virtual HRD. Advances in 
Developing Human Resources, 16(3), 391–401. 

Pensionärernas Riksorganisation, PRO. (2018). Det digitala utanförskapet. Hämtad den 
29 september, 2018 från https://www.pro.se/Leva--bo/digitalt-utanforskap/. 

Persson, L-O. (2010). Upplevelser av livskvalitet. Hjelmquist, E. (red.). (2010). Inre och 
yttre världar. Funktionshinder i psykologisk belysning. Lund: Studentlitteratur. 

Pink, D. H. (2010). Drivkraft: den överraskande sanningen om vad som motiverar oss. 
Stockholm: BookHouse Editions.  

Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2014). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber. 
Rock, D. (2014). Hjärnan på jobbet: lugnare, smartare, effektivare. Södertälje: Dana 

Förlag.   
Roth, R. (2017). Att vara anställningsbar genom hela arbetslivet. En kvalitativ 

intervjustudie om ålder och kompetens. (Magisteruppsats). Linköping: Linköpings 
Universitet. 

Sandblad, B., Gulliksen, J., Lantz, A., Walldius, Å., & Åborg, C. (2018). Digitaliseringen 
och arbetsmiljön. Lund: Studentlitteratur.  

Short, D. (2010). Foreword: Reflections on Virtual HRD From a Scholar-Practitioner. 
Advances in Developing Human, 12(6), 619–622. 

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). (2016). Framtidens lärandemiljöer. 
Hämtad den 23 november, 2018 från http://www.suhf.se/publicerat/rapporter.  

SOU 1985:50. Bred datautbildning. Stockholm: Liber. 
SOU 1996:164. Livslångt lärande i arbetslivet - steg på vägen till ett kunskapssamhälle. 

Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.  
SOU 2015:28. Gör Sverige i framtiden - digital kompetens. Stockholm: Fritzes offentliga 

publikationer.  
SOU 2015:91. Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden. 

Stockholm: Wolters Kluwer. 



55 

SOU 2016:85. Digitaliseringens effekter på individ och samhälle – fyra temarapporter. 
Stockholm: Wolters Kluwer. 

Spoken. (2018). Transkribering. Hämtad den 26 december, 2018 från 
http://spokencompany.se/transkriberingstjansten  

Storsthlm. (2018). Den digitala kompetensen. Hämtad den 25 september, 2018 från 
http://www.storsthlm.se/oppenhet-och-digitalisering/digital-agenda-
storstockholm/digital-kompetens.html  

Vetenskapsrådet. (2017). God Forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
 
 
 



 

Bilaga 1. Informationsbrev  
 
Informationsbrev till deltagare 
Umeå universitet 
Pedagogiska institutionen 
Examensarbete Magisterkurs i Pedagogik  
Författare: Chris Bysell Hamrin 
Handledare: Jörgen From  

 

Informationsbrev 
26 november 2018 

 

 

Lärande processer i den digitala transformationens framfart - 
möjligheter och utmaningar i arbetslivet 
Till dig som blivit tillfrågad att delta i denna studie 
 
Jag är student vid Umeå universitet som under höstterminen 2018 skriver mitt 
examensarbete inom pedagogik. I examensarbetet vill jag undersöka lärande processer som 
sker vid digitalisering av kompetenshöjande aktiviteter.  
 
Den intervjuundersökning som jag har planerat att genomföra har sin utgångspunkt i de 
digitaliserade kompetenshöjande aktiviteter som erbjuds. Studiens syfte är att bidra med ny 
kunskap som ska ge förståelse hur lärandeprocesser påverkas av implementering av digitala 
lärandemiljöer i arbetslivet.  
 
Du har blivit slumpmässigt utvald att tillfrågas att delta i denna studie. Då studien fokuserar 
på att förstå hur lärande processer påverkas av digitala lärmiljöer, så hoppas jag att du är 
intresserad av att vara med och bidra till en ökad kunskap och förståelse inom detta område. 
Intervjun kommer att pågå i cirka 30–45 minuter och genomförs på överenskommen plats.  
 
Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 
negativa påföljder för dig. Det kommer att ske en ljudupptagning där intervjusamtalet spelas 
in på band. Ditt deltagande är anonymt och det kommer inte att vara möjligt att koppla ihop 
resultatet i studien med ditt namn. Jag som genomför intervjun tillsammans min 
vetenskapliga handledare är de enda som kommer att ta del av ljudupptagningen. Det du 
säger under intervjun kommer endast att användas för min undersökning. Efter studiens 
genomförande kommer de inspelade intervjuerna att raderas. 
 
Alla som deltar i undersökningen har möjlighet att ta del av den efter uppsatsens publicering. 
Underlag för kopiering av studien kommer att finnas tillgängligt på Pedagogiska 
institutionen vid Umeå universitet. 
 
Vid frågor vänd dig gärna direkt till mig eller till min handledare vid universitetet. 
Tack på förhand för ditt deltagande! 
 
Chris Bysell Hamrin, student  
Umeå universitet 
 

Jörgen From, handledare 
Umeå universitet 
 



 

Bilaga 2. Intervjuguide 
Syfte 
Syftet med min planerade uppsats är att undersöka hur lärande processer påverkas 
av den snabbt ökande digitala transformationen som sker inom arbetslivet. Inom 
denna undersökning avses och riktas fokus inom den digitala transformationen på att 
utforska de olika digitala kanaler och verktyg som erbjuds och används för 
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Bakgrundsfrågor  
Ålder, namn, kön, yrke/roll och antal år inom företaget: 

Inledande frågor  
• Vilken är din drivkraft för att lära dig nya saker på jobbet? 
• Vilken är din drivkraft för att lära dig nya saker på fritiden? 
• Vilken erfarenhet har du av digitala lärmiljöer? 
• Hur van datoranvändare är du?  

Öppna huvudfrågor 
• Hur lär du dig på allra bästa sätt? 
• Hur gör du när du identifierat att du behöver eller vill lära dig nya saker? 
• Hur viktigt är det för dig med kompetenshöjande aktiviteter? 

Skala 0–10, där 0 = ingen betydelse och 10 = mycket viktigt  
• Hur har digitala verktyg eller kanaler stöttat dig i din kunskapsinhämtning? 
• Vilken typ av digitala utbildningar har du provat på? 
• Vilka digitala verktyg, kanaler eller plattformar har du använt dig av? 
• Hur når du dem? Via mobil, läs/surf platta eller dator? 
• Hur använder du sociala medier i ditt arbete? Vilka är mest förekommande? 
• Har du reflekterat över om du ändrat ditt sätt att ta in ny kunskap i och med 

digitaliseringen? 

Utforskande frågor 
I vilken utsträckning används nuvarande digitala utbildningar, webbinarier och 
föreläsningar för att höja kompetensen? 

• Har du nyttjat möjligheten att se/lyssna på de digitala utbildningar, 
föreläsningar och webbinarier som erbjuds till våra kunder och klienter?  

• Har du lyssnat på interna webbinarier om förändrings- och framtidsresan 
och de olika teman inom ”E-learning for future”? 

Slutlig fråga  
Där informanten själv lyfter fram frågor som inte täckts upp av de tidigare frågorna. 

• Vilken fråga/frågor har inte ställts som du skulle vilja svara på? 
• Finns det någonting som du skulle vilja tillägga? 


