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Digital Human Resource Development in Healthcare Professions 

Sammanfattning 
Denna studie har till syfte att studera och analysera hur fenomenet digital kompetensutveckling 

upplevs av personal inom hälso- och sjukvård. Intervjuer med tio anställda inom hälsa och sjukvård 

har genomförts och analyserats utifrån ett hermeneutisk vetenskapsteoretiskt perspektiv. 

Kompetensutveckling är en viktig del i organisatorisk framgång. Det främjar arbetstagarnas personliga 

utveckling och ökar den kollektiva kompetensen inom organisationen. Hälsa och sjukvård är ett 

föränderligt område där mycket forskning och utveckling sker. Att kompetensutveckla personalen som 

arbetar inom hälsa och sjukvård är viktigt för att uppnå målet om en vetenskapligt underbyggd vård. 

Digital utbildning är ett resurseffektivt sätt för organisationer att utveckla och utbilda sin personal, det 

är flexibelt och oberoende av var deltagaren befinner sig fysiskt eller vilken tid på dygnet utbildning 

sker. Resultaten från denna studie visar bland annat att respondenterna är positiva till digital 

utbildning men att det finns vissa svårigheter som behöver attesteras vid övergången från traditionell 

undervisning till digital undervisning. En av slutsatserna av denna studie är att digital 

kompetensutveckling borde integreras i befintliga intranät för att på så sätt ge deltagarna en enkel 

åtkomst till utbildning och material. Att använda redan befintliga intranät skulle också innebära en 

fördel för deltagarna som då inte behöver lära sig ett nytt system samt att känslan av trygghet i 

systemet redan är befäst. Kompetenta lärare, intressant studiedesign samt användarvänliga system är 

några av de saker deltagarna upplever som viktiga när de ska välja utbildning.  

Nyckelord: arbetsplatsutbildning, digitalisering, hermeneutik, pedagogik 
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Inledning 

Digital utbildning, e-learning, webbaserad utbildning- fenomenet har många namn. I 

den här uppsatsen kommer jag använda begreppet digital kompetensutveckling. Med 

digital kompetensutveckling syftar jag på kompetensutvecklande åtgärder som sker 

med hjälp av teknik så som dator, surfplatta, telefon och som sker helt eller delvis på 

distans. Olika typer av digital utbildning är idag vanligt framförallt inom högskole- 

och universitetsutbildningar. Genom att digitalisera olika typer av utbildningar kan 

man öka både tillgängligheten och antalet platser på utbildningarna. I och med att all 

eller en stor del av undervisningen sker digitalt behöver inte deltagarna befinna sig 

fysiskt på plats för att kunna delta. Detta leder också till att mängden lokaler som tas i 

anspråk minskar.   

Samtidigt finns också utmaningar med digitala utbildningar. Teknisk kompetens hos 

både lärare och deltagare krävs för att klara av att hantera hjälpmedel och resurser 

kopplade till utbildningen. Kommunikation och utbildningsresurser så som 

föreläsningar, kursprov och uppgifter behöver utformas för att passa i den nya 

kontexten och deltagarna får en annan typ av ansvar för sina studier när 

undervisningen sker digitalt.  

Socialstyrelsen har publicerat något de kallar för Vision e-hälsa 2020 där det står att: 

”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-

hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik 

hälsa och välfärd, samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet 

och delaktighet i samhällslivet.” (Socialstyrelsen, UÅ.)  

För att leva upp till denna vision behöver bland annat kompetensutveckling av 

personal ses över. Att skapa digitala utbildningar som inte kräver att deltagarna 

befinner sig fysiskt på en bestämd plats skulle innebära resursvinster för 

sjukvårdssektorn. Inom sjukvården har bland annat läkarutbildningen genomgått en 

digitalisering med målet att kunna ta emot större studentgrupper och sprida ut 

studenterna på fler sjukhus (Pettersson, 2013). Genom att digitalisera utbildningen 

kan studenterna erbjudas stöd och utbildningsmaterial på distans vilket innebär att 

även de mindre sjukhusen som finns i regionen kan ta emot läkarstudenter. På så sätt 

behöver inte alla läkarstudenter hålla till i Umeå och på Umeå universitetssjukhus. 

Den här typen av digitalisering öppnar upp möjligheter inom en pressad organisation 
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där tid och pengar är en bristvara. Att erbjuda platsoberoende utbildningar där 

deltagarna själva bestämmer när och hur studierna ska genomföras borde vara 

möjligt även inom olika typer av kompetensutveckling och skulle innebära stora 

vinster för sjukvårdssektorn.  

Det är dyrt att skicka personal på olika typer av kompetensutvecklande kurser, 

föreläsningar och möten. Dyrt både i fråga om pengar och tid då deltagarna måste 

frigöras från den dagliga verksamheten samt att resa och logi ska finansieras. 

Samtidigt som kompetensutveckling är en viktig del av verksamheten och alla 

medarbetare bör erbjudas möjligheter till att delta i kompetenshöjande aktiviteter. 

Genom att skapa och erbjuda digitala kompetensutvecklingar kan deltagarna delta i 

utbildningarna oavsett var deras arbetsplats befinner sig i förhållande till 

utbildningsställe. Tid och pengar till resor och logi kan sparas (Mancuso et al, 2010) 

och deltagarna kan enklare planera sitt deltagande från dag till dag utifrån hur 

verksamheten på hemmavarande arbetsplats ser ut. Frågan är hur personalen ställer 

sig till digital kompetensutveckling?  

Förhoppningen med denna studie är att den ska kunna användas som stöd vid 

skapandet av digitala utbildningar inom sjukvården. Genom att lyfta personalens syn 

på digital utbildning samt genom en överblick av befintlig forskning på området 

hoppas jag kunna visa vad som är viktigt ur de tänkta deltagarnas perspektiv. 

Uppsatsen riktar sig till alla inom sjukvårdssektorn som ska delta i eller utveckla 

digital utbildning för kompetensutveckling. Första steget för att lyckas med en 

utbildning torde vara att lyssna på och ta tillvara åsikter och tankar från de deltagare 

utbildningen riktar sig till, denna uppsats är en början till att samla in och analysera 

dessa åsikter och tankar. 

Vidare kommer uppsatsen bidra med ny och viktig information till den pedagogiska 

vetenskapen, samt till forskare inom övriga ämnen som intresserar sig för digital 

utbildning exempelvis systemvetare, systemarkitekter och utbildningsansvariga. 

Pedagogik är en bred vetenskap som bland annat innefattar hur utbildnings- och 

undervisningssituationer på bästa sätt kan planeras och genomföras (Umeå 

Universitet, UÅ), i denna uppsats ligger fokus på vad arbetstagare inom hälso- och 

sjukvård upplever som meningsfulla utbildningssituationer inom digital 

kompetensutveckling.  
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Syfte 

Syftet med den här studien är att studera och analysera hur fenomenet digital 

kompetensutveckling upplevs av personal inom hälso- och sjukvård. 

Frågeställningar 

- Vilka för- och nackdelar uppmärksammas gällande digital 

kompetensutveckling? 

- Påverkas motivationen till att delta av att kompetensutvecklingen sker 

digitalt? 

- Finns det information/ämnen som inte är lämplig/-a att ge digitalt? 

Tidigare forskning 

Forskningen på området visar på både fördelar och nackdelar med digital utbildning. 

För att skapa en enklare överblick har jag valt att dela in forskningen utifrån denna 

studies forskningsfrågor.  

Vilka för- och nackdelar uppmärksammas gällande digital kompetensutveckling?  

Det finns utmaningar med alla typer av undervisning, både inom traditionell 

klassrumsundervisning och inom digitala utbildningar. En sådan utmaning är 

planering. En annan viktig del, framförallt inom digital utbildning, är trygghet. 

Särskilt när det gäller deltagare med någon typ av studiesvårigheter (Wang, 2014). 

Att berätta om sina svårigheter och be om hjälpmedel och extra stöd från läraren kan 

kännas svårt och obehagligt. Inom digital utbildning där deltagarna sällan eller aldrig 

träffar sin lärare kan de med olika typer av svårigheter känna sig än mindre benägna 

att diskutera sina problem med läraren. Enligt Wang (2014) skulle majoriteten av 

deltagare med svårigheter inte berätta om sina problem förrän en bit in i 

utbildningen när de hunnit känna efter om utbildningsmiljön känns 

förtroendeingivande och trygg. Att skapa en känsla av trygghet och förtroende för 

utbildningsmiljön och läraren är en utmaning för alla som arbetar med digital 

utbildning, hur bygger man trygghet och en förtroendeingivande miljö utan möjlighet 

till fysisk interaktion? Här kan videosamtal och videoföreläsningar i realtid vara ett 

bra verktyg, samtidigt förloras lite av flexibiliteten med digital utbildning genom att 

lägga in realtidsträffar.  
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Digital utbildning innebär också en hel del fördelar. Det finns mycket man som 

skapare eller lärare inom digital utbildning kan tänka på och använda sig av, för att 

skapa en meningsfull och givande utbildning. I USA togs en digital utbildning fram 

med målet att förbättra diabetesvården genom att utbilda och motivera 

sjukvårdspersonalen inom policy och riktlinjer (Rider et al, 2016). Utbildningen 

innehöll, förutom riktlinjer och policy, bland annat tips och exempel på hur 

sjukvårdspersonalen kan bemöta och kommunicera med patienterna, hur man kan 

arbeta för att engagera patienterna i processen samt information om diabetes överlag. 

Utbildningen distribuerades via en hemsida och var tillgänglig för alla som var 

intresserade. För sjukvårdspersonalen fanns möjligheten att efter genomförd och 

godkänd utbildning erhålla ett certifikat som bevis på sin prestation (Rider et al, 

2016). Rider et al (2016) skriver vidare att anledningarna till att söka utbildning 

varierar mellan personer men, oavsett varför personerna sökt utbildning, så har 

digitala utbildningar många fördelar som den traditionella undervisningen saknar. 

Möjligheten att kunna delta oavsett var man fysiskt befinner sig, flexibilitet och att 

utbildningen kan genomföras i den takt deltagaren föredrar lyfts fram som fördelar i 

artikeln. Även Istrate (2018) ser fördelar med digital utbildning då tekniken erbjuder 

möjligheter att kombinera olika typer av verktyg för att på så sätt skapa interaktiva, 

engagerande och intressanta utbildningstillfällen.  

Mancuso et al (2010) skriver att digital utbildning är ett snabbt växande fenomen 

inom vuxenutbildning. Fördelarna med digital utbildning, som framförs i denna 

artikel, är bland annat kostnadsbesparing i form av tid och resor. Enligt From (2017) 

är majoriteten av de som väljer digitala utbildningar är äldre personer som läser 

enstaka kurser snarare än hela program. Målet med utbildningen handlar, i dessa fall, 

framförallt om kompetensutveckling och många av dessa deltagare är kvinnor med 

barn i hemmet. Wallace och Panteli (2018) förstärker ytterligare bilden av att 

kvinnor, av olika anledningar, är i majoritet när det kommer till digital utbildning. De 

lyfter bland annat fram fysisk säkerhet som en anledning till att kvinnor föredrar 

digital utbildning, kvinnorna känner en trygghet i att inte behöva röra sig utomhus på 

kvällstid för att förflytta sig till och från utbildningsstället. Denna anledning gäller 

främst vid deltagande i kvällskurser eller kurser med träffar utanför kontorstid. Värt 

att notera från Wallace & Pantelis (2018) artikel är att männen inte funderade kring 

sin fysiska säkerhet när det handlar om att röra sig ute i samhället kontra möjligheten 

att studera hemifrån. Det förefaller med andra ord finnas skillnader i vad kvinnor 
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respektive män ser som fördel när det kommer till möjligheten att studera hemifrån. 

Tydligt är i alla fall att kvinnor många gånger är positiva till digital utbildning, detta 

då den typen av utbildning kan genomföras utan att vardagen behöver förändras i 

någon större utsträckning samt att utbildningen kan genomföras hemifrån.  

Både Mancuso et al (2010) och Chiu et al (2007) menar att digital 

kompetensutveckling innebär fördelar för organisationen i form av 

kostnadsreducering och tidsbesparing, samtidigt visar Petterson (2013) att 

införandet av digital utbildning kan innebära en del svårigheter organisatoriskt. 

Svårigheterna som Pettersson (2013) identifierar handlar bland annat om hur de 

normer och värderingar som präglat den traditionella undervisningen påverkar 

övergången till digital undervisning. För lärarna innebär övergången till digital 

undervisning stora förändringar i hur undervisningen ska planeras och genomföras, 

det ställer också en annan typ av krav på lärarna när det kommer till kommunikation 

med eleverna, vilket material som kan och bör användas samt att kraven på digital 

kompetens hos lärarna ökar markant i och med att all undervisning ska ske digitalt. 

Pettersson (2013) skriver: 

”Here was an explicit need for both technical and pedagogical external support to 

reform the curriculum and re-think the way digital technologies could be used in 

educational practice to enhance students’ learning.” (s 7). 

Att förändra lärarnas syn på hur undervisning ska gå till och därmed också ändra 

lärarnas sätt att undervisa kräver stöd, både tekniskt och pedagogiskt, för att lyckas. 

Läroplaner, kursmål, lektionsplaneringar, studiematerial och så vidare måste ses över 

och förändras för att passa digital utbildning. Vilken typ av digitala hjälpmedel finns 

det och när bör man använda dessa för att påverka studierna positivt? Lärarnas 

förmåga och kompetens inom digital utbildning kommer utvecklas i takt med att 

erfarenheten inom digital utbildning ökar (From, 2017). Som organisation behöver 

man, i övergången till digital utbildning, ha en plan för hur man ska stötta de som ska 

undervisa. Denna stöttning kan ske exempelvis genom planerade kompetenshöjande 

aktiviteter. Med andra ord måste även lärares kompetensutveckling ombesörjas för 

att säkerställa bästa resultat vid en övergång från traditionell utbildning till digital 

utbildning. 
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Bennett (2009) skriver om intranät och vilka fördelar dessa har i samband med 

utbildning inom arbetsplatsen. På intranät har man möjlighet att använda sig av olika 

typer av interna kommunikationslösningar för att främja utbytet mellan arbetstagare. 

Bennett (2009) menar vidare att intranät och dess möjligheter inom kommunikation 

mellan arbetstagare och arbetsgivare kan fungera väl för att bevara önskvärda 

normer och värderingar och fasa ut mindre önskvärda sådana. Pettersson beskriver i 

sina artiklar (2013, 2015) problem som kan uppstå vid övergången till digital 

utbildning, med fokus på lärare och organisation. Bland annat kan man läsa att 

digital undervisning skiljer sig markant från traditionell undervisning och bör räknas 

som en helt ny undervisningsmetod. Svårigheterna som identifieras är bland annat 

lärarnas bristande digitala kompetens samt att tiden inte räcker till för lärarna när 

det kommer till att förstå och bemästra de nya verktygen som tillkommer i och med 

övergången till digital undervisning (Pettersson, 2015). 

Påverkas motivationen till att delta av att kompetensutvecklingen sker digitalt? 

Att skapa intressanta undervisningstillfällen som motiverar deltagarna och inbjuder 

till att delta i utbildningen kräver eftertanke och förberedelse (Istrate, 2018). Som 

visades i Rider et al (2016) artikel ses möjligheten att erhålla bevis på genomförd 

utbildning som en motivationshöjande faktor. 90% av de som erhöll certifikatet för 

genomförd och godkänd utbildning rapporterade att de kommer kunna överföra 

kunskaperna och aktiviteterna som kursen innehöll till sitt dagliga arbete inom 

sjukvården (Rider et al, 2016). Att kunskapen och informationen från utbildningen 

känns användbar och kommer till användning i det dagliga arbetet är en 

motivationshöjande faktor, som deltagare i en utbildning vill man få användning för 

den kunskap som förmedlas. Chiu et al (2007) skriver att deltagarnas nöjdhet har 

stor påverkan för om en digital utbildning är lyckad eller inte.   

Att som kvinna slippa oron i att vara ute sent på kvällen, befinna sig på mörka 

parkeringsplatser eller i kollektivtrafik är en motivationshöjande faktor för vissa 

(Wallace och Panteli, 2018), något som möjliggörs vid digitala utbildningar. 

Flexibiliteten i digital utbildning är ytterligare en motivationshöjande faktor, det ger 

deltagarna möjlighet till kompetensutveckling utan att inskränka på övriga aktiviteter 

då deltagaren själv väljer tidpunkt för sina studier. Övriga saker som kan tolkas som 

motivationshöjande är enkel åtkomst till kompetenshöjande utbildningar, exempelvis 

med hjälp av intranätet som Bennett (2009) föreslår. Intranät är något som idag 



10 
 

finns på de allra flesta arbetsplatser och det är också något som alla arbetstagare på 

arbetsplatsen har tillgång till, något som gör det till ett bra ställe att samla 

information och annonsera om kompetensutvecklande utbildningar på. Via 

intranätet kan man också dra fördel av det Rosen et al (2007) skriver om virtuella 

team. Genom att skapa en yta för arbetstagarna där de kan diskutera med varandra 

och utbyta information, tips och idéer kan man öka det informella lärandet.   

Finns det information/ämnen som inte är lämplig/-a att ge digitalt? 
Wallace och Panteli (2018) nämner i sin artikel vikten av att en utbildning är relevant 

för deltagarna och behandlar ett ämne som är tilltalande. Enligt männen i studien 

söker de framförallt efter interaktiva utbildningar riktade mot praktiska och tekniska 

ämnen. Innehållet på utbildningen och utbildningsdesignen upplevs viktig för män 

vid valet av utbildning (Wallace och Panteli, 2018). Den typen av utbildningar kan 

vara svårare att skapa och genomföra digitalt i jämförelse med rent teoretiska ämnen. 

Pettersson (2013) nämner i sin artikel att det uppstod problem när mer 

processorienterad undervisning skulle genomföras digitalt, något som tyder på att 

ämnen som är till stor del praktiska och innehåller små delar teori kan vara svårare 

att genomföra digitalt.  

Teori 

Uppsatsens teori bör enligt Rienecker och Jorgensen (2014) väljas utifrån syfte och 

forskningsfråga. Syftet med den här studien är att studera och analysera hur 

fenomenet digital kompetensutveckling upplevs av personal inom hälso- och 

sjukvård. Uppsatsen baseras på upplevelser av ett fenomen och den teori som väljs 

bör därmed passa in på detta. Den teori som efter noggrant övervägande förefaller 

passa bäst in på den här uppsatsens syfte och forskningsfråga är hermeneutik. 

Hermeneutik 

Hermeneutik är en gammal disciplin som handlar om att förstå, förmedla och 

förklara fenomen. Enligt Kvale och Brinkman (2009) är syftet med den 

hermeneutiska tolkningen ”att erhålla en giltig och gemensam förståelse av 

meningen i en text.” (s.66) Genom att ur helheten plocka mindre bitar som 

analyseras både var för sig och i förhållande till helheten pratar man om en pendel- 

eller spiralrörelse mellan del och helhet som så småningom kommer leda till en ökad 

förståelse av texten som analyseras. Detta växlande mellan del- och helhet brukar 
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benämnas som den hermeneutiska spiralen, spiralen ska i sin tur illustrera hur 

forskaren gräver sig djupare ner i förståelsen (Fejes & Thornberg, 2015).  

Denna perspektivpendling mellan del och helhet gestaltas i denna uppsats av att 

forskaren utgår från allt insamlat material, bryter ner det i mindre bitar (artikel för 

artikel, intervju för intervju) och analyserar var bit för sig i relation till hela 

materialet. Fejes och Thornberg (2014) påpekar vikten av att integrera även artiklar 

och tidigare forskning i pendlingen mellan del och helhet då detta ytterligare ökar 

forskarens förståelse samt kan hjälpa forskaren till en mer mogen tolkning av det 

egna datamaterialet. Genom att hela tiden relatera delarna till helheten och koppla 

samman återkommande begrepp och uttalanden, både inom varje del och inom alla 

delar tillsammans, utökas forskarens förståelse för deltagarnas upplevelser. Denna 

kan sedan sättas i relation till vad som påvisats i tidigare studier och till ämnet i stort. 

Dessa begrepp och uttalanden kommer leda till specifika teman och kategorier inom 

materialet och hjälpa forskaren identifiera motsättningar såväl som likheter. Exempel 

på de teman och kategorier som framkommit i denna studie redovisas längre fram i 

denna uppsats under resultatdelen (s.15) i tabellform. Fejes och Thornberg påpekar 

vikten i att kontrollera inre och yttre logik genom hela tolkningsprocessen för att 

säkerställa trovärdighet och validitet. De radar upp sju punkter som förslag på frågor 

att ställa sig under tolkningsprocessen för att kontrollera logiken. Frågorna 

behandlar bland annat sammanhang, motsättningar, relation till litteratur och 

forskning, beroenden och hur alternativa tolkningar hanteras under analysprocessen. 

Dessa frågor har använts under hela arbetet med denna uppsats som stöd till 

forskaren under analys- och skrivprocessen.  

Det är, vid tolkandet av en text, också viktigt att ha med sig begreppen naiv tolkning 

och mogen tolkning. Med naiv tolkning menas ungefär bokstavstolkning, där man 

missar att se till hela helheten samt den kontext inom vilken texten har tillkommit. 

Mogen tolkning innebär således en tolkning där hänsyn tagits till omgivning, 

tidpunkt och kontext inom vilken texten som tolkas tillkommit. En naiv tolkning kan 

forskaren ha i inledningen av analysarbetet men målet med all hermeneutisk tolkning 

är att komma till en mogen tolkning och ur den skapa en ökad förståelse för texten 

som är i fokus. Wallén (1993) skriver på sidan 31: ”Varje nytt textavsnitt som man 

läser kan leda till ett nytt sätt att förstå tidigare avsnitt.” Genom 

perspektivpendlingen mellan helhet och del och den förståelse som uppstår ur 
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densamma kommer forskaren arbeta sig från den naiva tolkningen till den mogna. 

Ett objektivt och öppet sinne hos forskaren där den egna förförståelsen för ämnet är 

klarlagd och det insamlade datamaterialet analyseras strukturerat och noggrant ökar 

forskarens möjlighet att uppnå en mogen tolkning och en ökad förståelse. Under 

nästa rubrik redovisar jag min förförståelse för ämnet digital kompetensutveckling 

för att på så sätt skapa förutsättningar för en så objektiv analys som möjligt. 

Ingenting uppstår ur intet, det finns alltid omkringliggande faktorer som påverkar 

och inverkar på allt som uppstår. Det är viktigt att vara medveten om detta och ta 

hänsyn till det vid tolkningsarbetet (Kvale och Brinkman, 2009). I denna studie har 

hänsyn tagits till var, hur och när intervjuerna genomförts. Denna information är 

tydligt redovisad i inledningen till alla intervjutranskriptioner för att forskaren ska ha 

den i åtanke när analyserna genomförs.  

Förförståelse är ett viktigt begrepp inom hermeneutiken (Fejes & Thornberg, 2015). 

Det forskaren vet, och/eller tror sig veta, om ämnet som ska beforskas kommer 

påverka hur forskaren tar sig an uppgiften och hur forskaren sedan tolkar sina 

insamlade data. Det är därför önskvärt att forskaren medvetandegör sin egen 

förförståelse för ämnet och på så sätt kan ta hänsyn till densamma.  

Förförståelse 

”Den som tolkar har en förförståelse i form av språklig och kulturell gemenskap. 

Denna förförståelse behöver också artikuleras och göras medveten.”  

(Wallen, 1993 s 31). 

Jag, som genomför denna studie, har erfarenheter både från traditionell 

klassrumsundervisning, distansundervisning via universitet samt digital 

kompetensutveckling inom tidigare yrke. Den digitala kompetensutvecklingen bestod 

av kortare sessioner med interaktiva online-kurser som avslutades med kunskapstest 

och, vid godkänt sådant, resulterade i diplom. Distansundervisningen via universitet 

bestod av kurser som var helt digitalt baserade, en specifik kursplattform på webben 

användes och inga fysiska träffar ingick. Upplevelserna från alla undervisningsformer 

är både positiva och negativa, utbildningens upplägg samt lärarens kompetens är det 

som framförallt påverkat upplevelserna inom alla olika undervisningsformer enligt 

mig. Jag kan därmed inte säga att jag föredrar den ena eller den andra typen av 

undervisningsform då det är så mycket runt om kring som påverkar huruvida 

resultatet upplevs som bra eller dåligt.  
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Metod 

Enligt Bell (2016) är den stora fördelen med intervju som metod dess flexibilitet. 

Möjligheten att ställa följdfrågor och möjligheten att läsa av respondentens 

kroppsspråk, mimik och tonfall ger information som inte går att utläsa ur ett skriftligt 

svar. Nackdelarna med intervju som metod är tidsåtgången och risken för bias i och 

med att metoden är subjektiv (Bell, 2016). Kvale och Brinkman (2009) beskriver 

forskningsintervjun som ett sätt för forskaren att försöka förstå världen utifrån 

respondentens synvinkel. Kvale och Brinkman (2009) tydliggör att det är en konst att 

genomföra intervjuer och att det kräver skicklighet från den som intervjuar. Detta då 

det inte finns strukturerade eller standardiserade procedurer, forskaren behöver ha 

god kunskap om forskningsområdet samt klara av att fatta metodbeslut på plats 

vilket kräver kunskaper i metodologiska alternativ. De pratar om intervjuandet som 

ett hantverk som kräver övning för att bygga färdighet.  

Urval 

Respondenterna i denna studie har valts ut på grunderna tillgänglighet, frivillighet 

samt möjlighet att delta. Då denna studie genomförts inom ramarna för en 

universitetsuppsats på magisternivå har de ekonomiska samt tidsmässiga resurserna 

varit begränsade. Utifrån studiens begränsningar har urvalet syftat till att skapa så 

stor spridning som möjligt gällande utbildningsnivå, ålder, kön och yrke.  

Denna studies deltagare 

Tio personer har i slutändan intervjuats; ett vårdbiträde på ett korttidsboende. Tre 

undersköterskor, varav en som arbetar på operationsavdelning och två som arbetar 

på vårdavdelning. En medicinsk sekreterare. Fyra sjuksköterskor med inriktningarna 

operation, vårdavdelning och mottagning. En specialistläkare. Åldrarna på de som 

intervjuats sträcker sig från 19år till 58år, majoriteten har en ålder mellan 25år och 

35år. Yrkeserfarenheten ligger mellan 1år och 38år, majoriteten har en 

yrkeserfarenhet på sju år. Sju av de som intervjuats är kvinnor och tre män. 

I denna studie kommer respondenterna kallas för A, B, C och så vidare vid 

redovisning av citat och uttalanden. 

Intervjuguide 

En intervjuguide (bilaga 1) sammanställdes innan intervjuprocessen påbörjades. 

Detta för att säkerställa intervjufrågornas relevans i förhållande till uppsatsens syfte 
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och forskningsfrågor samt för att fungera som stöd för intervjuledaren under 

intervjuerna. Frågorna i intervjuguiden är framtagna med Kvale och Brinkmans 

(2009) samt Bells (2016) rekommendationer i åtanke, det vill säga; frågorna är så 

korta och enkla som möjligt och är formulerade på vardagsspråk, ledande och/eller 

värderande frågor har undvikits och förutsättningarna kring intervjun har 

kommunicerats till intervjupersonerna innan intervjuns start. Enligt 

rekommendation (Bell, 2016) genomfördes två testintervjuer där information, 

intervjufrågor samt intervjuarens uppträde utvärderades efter genomförd intervju. 

Utvärderingen skedde i direkt anslutning till de båda intervjuerna och genomfördes i 

grupp där intervjuobjekten fick framföra sina tankar och synpunkter till intervjuaren.   

Forskningsetiska principer 

Under hela arbetet med design och genomförande av denna studie har hänsyn tagits 

till Vetenskapsrådets rekommendationer (Hermerén, 2011). Samtliga deltagare i 

denna studie har muntligt delgivits information om studien, dess syfte, att 

deltagandet är frivilligt och när som helst kan återkallas samt erbjudits tillfälle att 

ställa frågor. Informationen delgavs först vid tillfrågande om deltagande och sedan en 

andra gång i samband med intervjun. Information om att uppsatsen kommer att 

publiceras efter godkännande samt var publicering kommer ske tillsammans med 

information kring hur personuppgifter kommer hanteras och att samtliga deltagare 

kommer vara avidentifierade och ingen information ska kunna härledas till specifik 

person ingick i informationen som delgavs. Samtliga deltagare gav sitt godkännande 

till att delta i studien. 

Kvale och Brinkman (2009) förespråkar att forskaren tänker igenom sin studie samt 

funderar över eventuella konsekvenser den kan leda till för deltagarna. För att säkra 

deltagarnas konfidentialitet har allt material i denna studie kodats och inga 

personuppgifter finns nedskrivna i anslutning till forskningsmaterialet. Kontakt med 

deltagarna har skett fysiskt, både vid den första kontakten för tillfrågande om 

deltagande samt vid den kommande intervjun. Ingen information kring 

kontaktuppgifter, arbetsplats eller namn finns nedskrivna. För att vid behov kunna 

komma i kontakt med deltagarna, för eventuella uppföljningsfrågor, har deltagarna 

sparats med initialer och telefonnummer i forskarens mobiltelefon, ingen övrig 

information om deltagarna finns sparad. Att identifiera deltagarna i denna studie 
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bedöms vara svårt. Vidare bedöms ämnet för denna studie ha låg känslighet och 

risken för negativa konsekvenser vid deltagande är liten.  

Analysprocessen 

Alla intervjuer i denna studie transkriberades i direkt anslutning till genomförd 

intervju i enlighet med Wallens (1993) rekommendationer. Detta för att säkerställa 

korrektheten samt kunna komplettera med detaljer som i efterhand kan vara svåra 

att uppfatta från en bandinspelning. Transkriberingen skedde ordagrant vilket 

innebär att upprepningar och felsägningar finns med i den utskrivna texten. Pauser, 

betoningar och emotionella uttryck är markerade och i början av alla transkriptioner 

finns en beskrivning av tidpunkt, omgivning samt varför och hur platsen för intervjun 

valts.  

”Tid: 14.00-15.05. Plats: Konferensrum med plats för 12 personer, luftigt och ljust. 

Whiteboardtavla samt tv-skärmar för videokonferens eller delning av dataskärm 

på ena väggen. Valdes pga närheten till respondentens arbetsplats. Intervjun inleds 

med information om studien samt möjlighet för den intervjuade att ställa frågor.” 

Exempel från första stycket i en transkriberad intervju. 

När alla intervjuer genomförts samt transkriberats lästes de igenom i sin helhet, 

sedan del för del och sedan i sin helhet ännu en gång. För varje pendling mellan del 

och helhet markerades ord och fraser som upplevdes intressanta och/eller var 

återkommande. Detta arbete skedde i omgångar och resulterade i att forskaren 

grävde sig djupare ner i sitt material och så småningom kunde utläsa mönster och 

uttryck som kom igen i flera av texterna. Så småningom skapades teman och 

nyckelord som texterna sorterades utifrån. När forskaren upplevde att texterna inte 

hade mer att säga jämfördes teman och nyckelord från intervjutranskriptionerna med 

teman och nyckelord från tidigare forskning. De teman och nyckelord som 

identifierades presenteras nedan, under rubriken Resultat, i tabellform för att skapa 

överblick samt tydliggöra analysen. 

Resultat och analys 
Här kommer jag presentera resultat och analys. För att på ett enkelt och tydligt sätt 

visa att alla frågeställningar blivit besvarade och att uppsatsen uppnått sitt syfte 

kommer varje frågeställning presenteras var för sig med tillhörande resultat och 

analys.  
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Vilka för- och nackdelar uppmärksammas gällande digital kompetensutveckling? 

Tema Nyckelord 

Fördel Flexibilitet 

Fördel Förflyttning 

Fördel Interaktion 

Nackdel Interaktion 

Nackdel Teknik 

Nackdel Support 

Tabell 1, analys forskningsfråga ett. 

Alla respondenter i denna studie nämnde flexibilitet som en av de största fördelarna 

med digital utbildning. Anledningarna till att flexibilitet hamnade i toppen bland 

fördelarna skiljde sig dock åt. För två av respondenterna handlar det om möjligheten 

att studera på den tid och plats som för just hen upplevdes fördelaktig, med det 

menades möjligheten att anpassa studierna efter sin egen dygnsrytm samt hålla till 

på det eller de ställen som upplevdes positiva och studiefrämjande för just den 

personen. En annan anledning till att just flexibiliteten sågs som positivt var 

möjligheten att lägga till studierna till redan befintliga åtaganden i livet. Det vill säga 

möjligheten till utbildning på sidan om heltidsjobb, hem och barn.  

”Fördelen med distansutbildning som sker via internet är att jag kan fortsätta 

jobba, jag kan vara med barnen, laga mat och sköta allt annat och bara stoppa in 

pluggandet där det passar eller finns en stund över.” 

Intervjuperson D. 

En annan fördel som lyftes av fyra respondenter var att slippa ta sig till en bestämd 

plats, framförallt var det att inte behöva göra själva förflyttningen som sågs som 

positivt.  

”Att skippa krångla med buss eller bil, hitta parkering, stå ute i regnet eller snön och 

vänta på bussen och sånt. Det är ju jätteskönt! Istället kan man vakna på morgonen 

och ta upp datorn i knät och lyssna på föreläsningen om man vill. Eller till 

morgonkaffet eller vad som.” 

Intervjuperson A.  

En av respondenterna berättade också om tidigare studiesvårigheter, tråkiga 

erfarenheter från skola och utbildning som gjort att hen känner sig osäker och ovillig 
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till fortsatta studier. Något som blev bättre inom digitala utbildningar som sker på 

distans och inte har några fysiska träffar.  

”När man pluggar via internet är det ju ingen som ser hur lång tid det tar för mig 

eller hur svårt jag har för vissa saker. Man slipper prata inför andra människor 

och visa hur lite man förstått och hur dum man är. Man behöver inte bry sig om de 

andra (studenterna) eller prata med dom eller så, det är bara jag och mina 

uppgifter. Då kan man slappna av och då går det bättre.” 

Intervjuperson H. 

Övriga respondenter var tudelade kring huruvida det är positivt eller negativt att inte 

fysiskt träffa övriga deltagare och lärare.  

”På ett sätt är det ju skönt, att inte behöva bry sig om alla andra som läser samma, 

inte behöva anpassa sig men samtidigt kan det ju kännas lite ensamt och man har 

ju ingen att fråga om man blir osäker eller så. Ingen att bolla sina tankar med.” 

Intervjuperson F. 

En annan nackdel som lyftes var tekniken och då, framförallt, när tekniken inte 

fungerar men också egna tekniska tillkortakommanden och krångliga 

plattformslösningar. Respondenterna menar att även om man gjort allt man kan och 

har rätt utrustning och allt är bra så är det ingen garanti för att det kommer fungera. 

Vidare behövs en del teknisk kunskap för att förstå vilken typ av utrustning som krävs 

för vad och för att kunna lösa, i alla fall några av, problemen som kan uppstå när man 

använder en dator. Exempelvis om datorn låser sig eller internetuppkopplingen 

försvinner. Som deltagare i en digital utbildning behöver man vara bekväm med att 

orientera sig i nya system och våga utforska exempelvis den plattform som används 

för kursen eller den mjukvara som ska användas för någon av uppgifterna och 

liknande.  

”Teknik i alla ära men den har ju en förmåga att krångla just precis då man 

verkligen behöver den och det är ju sällan det är logiska krångel där det funkar att 

bara starta om skiten liksom.” 

Intervjuperson B. 

Vid denna typ av händelser är alla respondenterna eniga om att det hade varit skönt 

med någon att rådfråga eller ta hjälp av. Denna typ av problem verkar, för det mesta, 

lösa sig genom att kontakt tas med läraren och uppgiften lämnas in på annat sätt eller 
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lite i efterhand men det upplevs ändå som en stress och ett orosmoment vid 

deltagande i digitala utbildningar.  

Påverkas motivationen till att delta av att kompetensutvecklingen sker digitalt? 

Tema Nyckelord 

Utbildningsdesign Varför utbildning 

Utbildningsdesign Fördomar 

Utbildningsdesign Utbildningsplats 

Utbildningsdesign Innehåll 

Tabell 2, analys forskningsfråga två. 

Under denna fråga uppstår en del motsättningar hos respondenterna. Alla 

respondenter är positiva till digital utbildning och säger sig i många lägen föredra 

digital utbildning om valmöjligheten finns. Samtidigt uttrycker majoriteten av 

respondenterna tveksamheter kring utbildningar som enbart ges digitalt. De menar 

att de nog skulle fundera lite extra och kolla upp utbildningen mer noggrant om den 

ges digitalt i jämförelse med en traditionell utbildning. Tre av respondenterna menar 

att valet att delta i en digital utbildning eller avstå beror på varför man från början 

väljer att utbilda sig samt vilket ämne det handlar om. Det förefaller ha stor betydelse 

om motivationen till att utbilda sig är självvald eller om det är ett krav från 

arbetsgivaren. I de fall respondenterna själva har valt att delta i en 

kompetenshöjande aktivitet verkar det som att majoriteten av respondenterna 

föredrar en traditionell utbildning med fysiska möten medan utbildningar som krävs 

av arbetsgivaren hellre genomförs digitalt.  

”Alltså jag är positiv till digital utbildning men har jag själv valt att utbilda mig för 

min skull så ser jag helst att det är i traditionell form. Mest för att jag tror jag har 

lättare att tillgodogöra mig informationen då sitter man via en dator känns det 

liksom inte lika seriöst på nåt sätt. Men det handlar kanske mer om min 

självdisciplin än om utbildningen.” 

Intervjuperson B. 

”Det känns som mer seriöst med en traditionell utbildning på något sätt mer på 

riktigt. Men det beror ju också på varför jag ska gå utbildningen jag skulle säga att 

motivationen framförallt påverkas av det, varför jag ska göra det.” 

Intervjuperson F. 
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Utifrån respondenterna i denna studie förefaller motivationen till att delta i 

kompetensutvecklande utbildning framförallt bero på syftet med utbildningen, det är 

mer motiverande och därmed också viktigare att delta i en utbildning som är 

självvald och i det läget föredrar man traditionell undervisning.   

Något som är intressant under denna fråga är att respondentens ålder inte förefaller 

påverka resonemanget kring vilken utbildningsform som är att föredra, hur 

respondenterna skattar sin tekniska förmåga verkar inte heller ha någon betydelse i 

sammanhanget. Alla respondenterna anser sig tekniskt kompetenta och tror sig inte 

ha problem med att lära sig nya datasystem.  

 Något som framkommer under intervjuerna, och som har påverkan på motivationen 

till att läsa en digital utbildning, är utbildningens upplägg samt på vilket sätt 

utbildningen kommer ges. Ges den via en kursplattform? Via intranätet? Nationellt 

eller lokalt? Några av respondenterna nämner också lärarens fysiska placering som 

en påverkande faktor, för att om behovet skulle uppstå ha möjlighet att söka upp 

läraren. Skepticism mot olika typer av läroplattformar uttrycks, detta då 

respondenterna upplevt många plattformar som komplicerade och svårnavigerade. 

Inom sjukvården används många olika datasystem beroende på syfte, att då lägga tid 

på att lära sig navigera och använda ytterligare system för att genomföra 

kompetenshöjande aktiviteter upplevs av respondenterna som onödigt och 

tidskrävande.  

Vad gäller lärarens roll i digital utbildning upplevs engagemang och ämneskunskap 

som viktiga egenskaper tillsammans med rak kommunikation, något som enligt 

respondenterna blir ännu viktigare vid digital utbildning där största delen av 

kommunikationen sker skriftligt. En annan viktig egenskap som nämns är förmågan 

att designa intressanta och givande lektioner, att titta på en salsföreläsning i 

videoformat upplevs som tråkigt och respondenterna menar att det med dagens 

teknik borde gå att göra intressanta föreläsningar som består av mer än ”en lärare 

som babblar till en power-point presentation och som du inte ens kan ställa frågor 

till eftersom det är på film.” (Intervjuperson I).  

Finns det information/ämnen som inte är lämplig/-a att ge digitalt? 

Tema Nyckelord 

Utbildningsdesign Teori 
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Utbildningsdesign Praktik 

Utbildningsdesign Interaktion 

Tabell 3. Analys forskningsfråga tre. 

Av vad som framkommit under intervjuerna till denna studie är alla respondenter 

överens om att digital utbildning är ett utmärkt sätt för teoretiska ämnen och även de 

teoretiska bitarna kopplat till mer praktiska ämnen. Det är möjligt att använda sig av 

case-baserade uppgifter inom digital utbildning och det är möjligt att skapa 

interaktiva digitala lärotillfällen, respondenterna uttrycker dock tveksamhet kring 

hur effektiva dessa typer av metoder är. Att det finns fördelar med teoretisk 

genomgång och diskussion samt att det finns fördelar med både interaktiva 

lärotillfällen och case-baserad undervisning är alla överens om, problemet som lyfts 

fram är att det inom sjukvården ofta uppstår situationer som är svåra att öva på i 

förväg och svåra att förutsäga. Det behövs med andra ord praktisk erfarenhet inom 

respektive yrkesspecialitet för att lära sig hantera oförutsedda händelser.  

”Det är omöjligt att öva på varenda tänkbara scenario som kan uppstå, det man 

behöver öva på är att hantera det oförutsedda på ett effektivt sätt och den 

erfarenheten och kunskapen kan man bara få genom att vara på plats där det 

händer. I det läget behöver man ha möjlighet att rådfråga mer erfarna personer.” 

Intervjuperson A. 

Respondenterna menar att digital utbildning aldrig kan ersätta praktisk erfarenhet 

men att det kan fungera som ett bra komplement, samt skapa förutsättningar för 

givande diskussioner kring händelser som kan uppstå och hur dessa bör hanteras.  

Diskussion 

Nedan kommer jag föra en diskussion kring den genomförda studiens resultat samt 

sätta dessa i relation till den tidigare forskning som presenterades i början av 

uppsatsen. Syftet med den här studien var att studera och analysera hur fenomenet 

digital kompetensutveckling upplevs av personal inom hälso- och sjukvård. 

Vilka för- och nackdelar uppmärksammas gällande digital kompetensutveckling? 

Precis som Rider et al (2016), Istrate (2018) och Mancuso (2010) tar upp i sina 

artiklar så finns många fördelar med digital utbildning. Den fördel som nämns oftast, 

både inom litteraturen i ämnet och av respondenterna i denna uppsats, är 

flexibiliteten för deltagarna. Att inte behöva resa, inte behöva passa en tid, inte 
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behöva kompromissa och möjligheten att behålla sina dagliga åtaganden utan 

förändringar trots studier är starka motiverande faktorer när det handlar om varför 

människor väljer digitala utbildningar. De allra flesta organisationer, inklusive 

sjukvårdssektorn, skulle vinna på att erbjuda digitala kompetensutvecklingar till sina 

anställda.  

Att digitaliseringen också innebär vissa utmaningar är naturligt. All utveckling 

innebär utmaningar. Vid planeringen av digital utbildning bör hänsyn tas till 

forskning på området såväl som till den tänkta målgruppen, både anställda och 

organisationen tjänar på transparens och delaktighet från alla parter för att skapa 

utbildningar som är både tilltalande och givande för alla inblandade. 

Pettersson (2013, 2015) identifierar i sina artiklar vissa svårigheter som påverkar 

både organisation och lärare, och i förlängningen även deltagarna, i samband med 

övergången till digital utbildning. Dessa svårigheter bör gå att undvika genom bra 

kommunikation, planering och support till lärarna. Precis som Bennett (2009) 

påpekar så är intranätet en bra plattform för lärare att komma i kontakt med och 

stötta varandra men även deltagarna ser positivt på att integrera digital 

kompetensutveckling på intranätets plattform. Utbildning bör därför finnas som en 

integrerad del av ett intranät där intresserade kan leta upp, anmäla sig samt komma 

åt studiematerial och kommunikationskanaler. De allra flesta inom en organisation 

känner till och har, åtminstone till någon del, använt sig av intranätet. På så sätt kan 

platsen för utbildningen hjälpa till att skapa en trygghetskänsla och en känsla av 

delaktighet, något som är viktigt för att digital utbildning ska lyckas (Wang, 2014). 

”Intranätet vore ju perfekt för digitala utbildningar, där är man ju oftast inne med 

jämna mellanrum ändå och vet hur man ska hitta saker och vem man ska ringa till 

om det krånglar, då slipper man lära sig ännu ett nytt system.”   

Intervjuperson J. 

De allra flesta som arbetar inom hälsa och sjukvård är vana vid att navigera och 

använda flera olika datasystem parallellt, negativiteten mot att använda olika typer av 

läroplattformar förefaller uppstå ur tidsbrist snarare än bristande teknisk kompetens 

hos deltagarna. Fördelaktig, ur ett deltagarperspektiv, vore därför att integrera 

digitala utbildningar i redan befintlig och välkänd miljö. 
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Påverkas motivationen till att delta av att kompetensutvecklingen sker digitalt? 

Denna fråga visade på spännande motsättningar där deltagarna i studien uttryckte 

sig positivt till digital kompetensutveckling samtidigt som de skulle välja traditionell 

undervisning om möjligheten erbjöds. Pettersson (2013) identifierade bland annat att 

normer och värderingar hos lärarna påverkar övergången från traditionell 

undervisning till digital undervisning. Av vad som framkommer i resultaten högre 

upp i denna uppsats förefaller normer och värderingar hos deltagarna också spela en 

stor roll i övergången till digital undervisning. Resultaten visar att utbildningens 

design särskilt har betydelse ifall det är deltagaren själv som tagit initiativ till 

utbildningen, samt att deltagaren då föredrar traditionell undervisning. Av detta drar 

jag slutsatsen att det i stor utsträckning är deltagarens tilltro till digital utbildning 

tillsammans med en rädsla för ett nytt och annorlunda studiesätt som påverkar 

motivationen till att delta i digital kompetensutveckling. Det finns en rädsla för att 

digital utbildning inte ska visa sig lika effektiv och givande som den traditionella 

undervisningen, både i form av deltagarens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen 

och i form av lärarens kompetens att anordna digital utbildning. Resultaten av denna 

studie visar att precis som Pettersson (2013) påpekar så behöver normer och 

värderingar kring utbildningsmetoder förändras, både hos lärare och hos deltagare. 

Som Rider et al (2016) visar så är det viktigt att deltagarna upplever sig ha nytta av 

den information och kunskap som förmedlas i utbildningen, någon form av bevis 

och/eller diplom för slutförd utbildning skulle inverka positivt på deltagarnas 

uppfattning av utbildningen. Resultaten av denna studie styrker det Istrate (2018) tar 

upp om eftertanke och förberedelse. Som arbetsgivare är det viktigt att uppmuntra 

arbetstagarna till att prova på digital utbildning samt att noggrant tänka igenom 

meningen med och innehållet i den utbildning som ska genomföras. Utbildningens 

design, mål och syfte tillsammans med tydliga vägar och riktlinjer för 

kommunikation, support och interaktion både mellan deltagare och gentemot lärare 

bör finnas tydligt beskrivet både innan och under utbildningen för alla intresserade 

att ta del av. Det ska kännas tryggt och säkert för en arbetstagare att anmäla sig till 

och delta i kompetensutveckling och det ska vara tydligt vad som förväntas av den 

som deltar i utbildningen.  
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Finns det information/ämnen som inte är lämplig/-a att ge digitalt? 

Hälso- och sjukvård är en stor och komplex organisation som innefattar många olika 

yrkesspecialiteter, kategorier och ämnen. Precis som Wallace och Panteli (2018) 

konstaterar så är det viktigt att utbildningen upplevs relevant samt behandlar ett, för 

deltagaren, aktuellt ämne. I resultatet som presenterades tidigare i denna studie 

uttrycker respondenterna viss skepticism mot att använda digital 

kompetensutveckling inom rent praktiska ämnen. Praktiska färdigheter får man 

genom erfarenhet och praktisk övning, något som är svårt att återskapa digitalt. Även 

Pettersson (2013) nämner att vissa bitar är svåra att integrera i digital undervisning, 

något som inte betyder att det är omöjligt men det kräver en hel del av läraren för att 

det ska lyckas.  

Som det ser ut idag bör dock fokus ligga på teoretiska kunskaper inom digitala 

kompetensutvecklingar samtidigt som utvecklingen av användarvänliga och givande 

digitala kompetensutvecklingar prioriteras. Det viktiga för att lyckas med digital 

utbildning är att deltagarna är nöjda och upplever att utbildningen är relevant (Chiu 

et al, 2007). Detta styrks av resultaten i denna studie och pekar på vikten av att 

utveckla befintliga utbildningsformer och metoder i första hand, och då fokusera på 

teoretiska ämnen och områden för att uppnå deltagarnöjdhet och öka motivationen 

till att kompetensutveckla sig digitalt. 

Metoddiskussion 
En del saker som kan förmodas inverka på denna uppsats kvalitet bör nämnas. 

Intervju är, som tidigare nämnt, ingen enkel metod att använda sig av. Erfarenheten 

och skickligheten hos forskaren har stor betydelse för resultatet på en intervju (Kvale 

& Brinkman, 2009). Att något är svårt innebär därmed inte att en bör undvika det, 

enda sättet att bli bättre på något är genom träning. Med det sagt har jag ingen 

övertro på min egen förmåga att utföra intervjuer, jag har ännu ingen stor erfarenhet 

av att använda metoden. För att kompensera för min bristande erfarenhet har jag 

använt mig av testintervjuer, jag har läst litteratur inom ämnet och jag har försökt se 

objektivt och kritiskt på mina egna insatser under genomförandet av intervjuerna till 

denna uppsats.  

Vidare bör nämnas den något snäva tidsram som gällt under arbetet med denna 

uppsats, något som påverkat urvalet för datainsamlingen. Även detta har jag gjort 
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mitt bästa för att kompensera och jag upplever att urvalet i slutändan uppfyllt de 

kriterier som finns på denna typ av studie.  

Vad gäller studiens validitet och reliabilitet, det vill säga att man mätt det man avsett 

och med ett pålitligt mätinstrument (Kvale och Brinkman, 2009), så finns den 

intervjuguide som användes bifogad (bilaga 1) för alla att ta del av och själva bedöma 

tillsammans med de resultat som redovisats under Resultat kapitlet ovan. 

Teoridiskussion 
Hermeneutisk vetenskapsteori har legat till grund för denna uppsats. Teorin valdes 

med utgångspunkt i studiens syfte enligt rekommendationer i metodlitteratur (se exv; 

Fejes & Thornberg, 2015). Andra teorier hade kunnat användas för uppsatsens ämne, 

exempelvis fenomenologi eller interpretativ fenomenologisk analys (IPA) som båda 

är passande när upplevelser av ett fenomen ska undersökas. I slutändan ansågs ändå 

hermeneutiken passa bäst in på uppsatsens syfte då den erbjuder ett mindre styrt och 

mer förutsättningslöst förhållande till insamlade data och analys. Att hermeneutiken 

saknar en generell arbetsgång för hur analysprocessen ska gå till innebär en 

utmaning såväl som fördelar för forskaren. Perspektivpendlingen mellan del och 

helhet har lärt mig att förstå både min egen roll vid genomförandet av en studie samt 

skapat en djupare förståelse och respekt för forskningens olika delar och det arbete 

som ligger bakom varje genomförd studie såväl som för det fenomen som studerats. 

Hermeneutiken tvingar forskaren till att inte bara analysera den data och litteratur 

som ligger till grund för studien. Genom att redovisa och synliggöra den egna 

förförståelsen tvingas man också analysera sig själv som människa, forskare och 

författare. Något som är både intressant och skrämmande.  

Med andra ord anser jag fortfarande att hermeneutiken är den vetenskapsteori som 

passar bäst in på syftet med denna studie samt att den hjälpt mig, och 

förhoppningsvis även framtida läsare av uppsatsen, till en djupare förståelse för, och 

insikt i, hur personal inom hälso- och sjukvård upplever fenomenet digital 

kompetensutveckling. 

Mogen tolkning 
Baserat på denna studies resultat drar jag slutsatsen att digital kompetensutveckling 

borde integreras i befintliga intranät för att på så sätt ge deltagarna en enkel åtkomst 

till utbildning och material. Deltagarna i denna studie var positiva till intranät och på 
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det sättet undviks problemet med att deltagarna i utbildningen förväntas lära sig ett 

nytt system. Det har också framkommit att kompetenta lärare, intressant 

studiedesign samt användarvänliga system är viktigt när en utbildning ska 

genomföras.  

Idag sker en stor del av kompetensutvecklingen genom olika typer av kurser, 

föreläsningar och aktiviteter som kräver fysisk närvaro av deltagarna. Inom en 

organisation som sjukvården där resursbrister och olika typer av besparingar hör till 

vardagen och där verksamheten kräver bemanning större delen av dygnet kan det 

vara svårt för medarbetarna att erhålla möjligheter till att delta i kurser och 

aktiviteter som kräver fysisk närvaro. Samtidigt är hälso- och sjukvård ett 

föränderligt område där personalen står under konstanta krav att hålla sig 

uppdaterade om den senaste forskningen och utvecklingen på sitt område. Genom att 

nyttja den teknologi som idag finns och skapa digitala kompetensutvecklingar som 

inte kräver resor och som kan genomföras oavsett tid på dygnet skulle möjligheten 

för personalen att delta öka. Ytterligare en slutsats baserat på denna studie är därmed 

att hälso- och sjukvårdssektorn skulle tjäna på att uppmuntra sin personal till att 

söka digitala kompetensutvecklingsalternativ. Vidare rekommenderas skapande av 

inomorganisatorisk digital kompetensutveckling. Studien visar att personal inom 

hälso- och sjukvård är positiva till digital kompetensutveckling och därför 

rekommenderas att arbetsgivaren uppmuntrar samt använder den positiviteten och 

erbjuder digital kompetensutveckling i större utsträckning.  

Som resultaten visade så råder en ambivalens hos respondenterna i studien när det 

kommer till valet av utbildningsform. Respondenterna är positiva till digital 

utbildning men skulle ändå välja traditionell utbildning om valet finns. Jag drar här 

slutsatsen, utifrån den positivitet som uttrycks och de erfarenheter som redovisas av 

respondenterna, att det i stor utsträckning är deltagarens tilltro till digital utbildning 

tillsammans med en rädsla för ett nytt och annorlunda studiesätt som påverkar 

motivationen till att delta i digital kompetensutveckling. Genom att arbetsgivaren 

normaliserar och uppmuntrar till deltagande i digitala utbildningar kan tilltron till 

och rädslan för digitala utbildningar påverkas i önskvärd riktning.  

Syftet med den här studien var att studera och analysera hur fenomenet digital 

kompetensutveckling upplevs av personal inom hälso- och sjukvård. Under 

resultatdelen (s.16) samt under diskussionsavsnittet (s.21) redovisas svar på studiens 



26 
 

forskningsfrågor. Dessa frågor svarar i sin tur mot uppsatsens syfte, som var att 

studera och analysera hur fenomenet digital kompetensutveckling upplevs av 

personal inom hälso- och sjukvård, varpå jag konstaterar att syftet med denna studie 

har uppnåtts. Det är på inget sätt uttömmande för området och mina förslag på 

ytterligare forskning i relation till ämnet presenteras under nästa rubrik, Fortsatta 

studier.  

Fortsatta studier 

Fortsatta studier på området behövs då denna studie på intet sätt är uttömmande. 

Deltagarperspektivet är viktigt för att skapa så bra och givande utbildningar som 

möjligt och digital utbildning kommer bli än vanligare framöver.  

Något som framkom i denna studie som skulle vara intressant att studera mer 

ingående är en av fördelarna med digital utbildning som nämndes. Att digital 

utbildning är flexibelt vilket innebär att man kan lägga till en kurs eller utbildning på 

redan befintliga åtaganden. Det vill säga möjligheten till att fortsätta arbeta heltid, 

sköta barn och hem med allt vad det innebär och sedan studera dessutom. På vilket 

sätt kan det tänkas påverka hälsan i stort? Vart går gränsen för hur mycket åtaganden 

som är nyttigt att ha och under hur lång tid klarar man av att ligga på maxbelastning? 

Naturligtvis är det individuellt vad man klarar av och också huruvida man ser på 

utbildning som ett måste eller en hobby men, jag tror, det skulle kunna påverka 

livskvalitet och hälsa och på sikt innebära en riskfaktor för hälsan. 

En annan sak som framkommit i denna studie som kan vara av intresse för framtida 

forskning på området är deltagarnas resonemang kring digital kompetensutveckling 

kontra traditionell undervisning. Denna fråga kan studeras på olika sätt det vore 

intressant att mer ingående studera varför valet mellan digital och traditionell 

undervisning påverkas av om det är deltagaren som tagit initiativet till utbildningen 

eller om initiativet kommer från arbetsgivaren. Det skulle också vara intressant att 

studera den ambivalens som framkom hos deltagarna vid valet mellan digital och 

traditionell undervisning, de är positiva till digital kompetensutveckling samtidigt 

som de, för egen del, heller deltar i en traditionell klassrumsutbildning. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Yrke 

Ålder 

Vad tänker du när du hör digital kompetensutveckling/ digital utbildning? 

Har du deltagit i någon digital utbildning av något slag? 

- Vad handlade den om? 

- Vad tyckte du? 

Vilka fördelar kan du se med att digitalisera utbildningar? 

- Nackdelar? 

Reflekterar du över utbildningens design när du ska anmäla dig till en utbildning?  

- Varför/Varför inte? 

- Om ja, på vilket sätt? 

Tänk tillbaka på den senaste utbildningen/kursen du deltog i, vad gjorde mest 

avtryck hos dig? 

- Vad var bra/dåligt? 

- Varför? 

- Om något saknades, vad? 

Hur skulle du önska att en utbildning såg ut, om du fick bestämma helt själv? 

- Finns det delar som är viktiga för att du ska kunna tillgodogöra dig innehållet? 

- Alla har olika sätt att lära sig saker på, vad fungerar bäst för dig? 

o Vad fungerar dåligt? 

- Varför? 

Påverkar utbildningens design din motivation till att delta? 

- Varför/på vilket sätt? 

- Finns det utbildningar du valt bort på grund av utbildningens design? 

o Varför? 

Finns det ämnen/utbildningar som inte lämpar sig för digital utbildning? 
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Övriga tankar/synpunkter? 

 


