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Sammanfattning 
Då det finns en upplevelse om att den tekniska utvecklingen tar sig fram med väldig fart, är 

det viktigt att individerna i samhället anpassar sig genom att uppdatera sina kompetenser i 

deras arbeten. Med tanke på detta vill vi med denna uppsats försöka skapa en förståelse för 

om de anställda på en IT-avdelning upplever att den tekniska utvecklingen ändrar 

förutsättningarna för deras tekniska kompetensutveckling. Detta genom tre frågeställningar 

som handlar om anställda på en IT-avdelnings upplevelser om på vilka sätt förändringar sker 

på företaget som berör deras arbete, hur teknisk utveckling förändrar deras tekniska 

kompetensutveckling och hur de får ny teknisk kompetens. Det empiriska materialet bygger 

på en kvalitativ metod i form av fem stycken semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

genomfördes med anställda på en IT-avdelning inom tillverkningsindustrin.  

 

Undersökningen visar på att de anställda på IT-avdelningen känner ett behov av mer teknisk 

kompetensutveckling eftersom det ständigt sker tekniska förändringar som påverkar 

företaget. De IT-anställda upplever ändå att den tekniska utvecklingen leder till nya 

möjligheter för dem att utföra sina arbeten. Den tekniska kompetensutvecklingen sker 

genom interna- och externa kurser, dokumentation, kommunikation och individuell 

införskaffning av kompetens.  

 

Resultatet diskuteras utifrån teorierna: Utvecklings- och anpassningsperspektiv, tre strategier 

för kompetensutveckling och utifrån ett teknisk-rationellt perspektiv. Resultatet återknyts 

även till tidigare forsning om organisatoriskt lärande och ”communities of practice”, tre 

olika typer om kompetens, strategisk kompetens och kompetensutvecklings strategier, 

förutsättningar och effekter. 
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Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som på ett eller annat sätt bidragit till denna studie.  

I första hand vill vi tacka de anställda på IT-avdelningen, som ställt upp på intervjuer och på 

så sätt gjort denna uppsats möjlig. Vidare vill vi även ge ett stort tack till våra nära och kära 

som under hela perioden har gett oss stort stöd. Slutligen vill vi tacka varandra för ett bra 

samarbete.  

 

Tack till er alla! 

 

Borås 2013 Sofia Andersson & Cecilia Qvarnström 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel presenteras vad uppsatsen kommer att handla om och anledningen till val av 

ämne. Vidare följer syftet med uppsatsen och dess frågeställningar, begreppsdefinitioner 

och uppsatsens avgränsningar. Slutligen redovisas uppsatsens disposition.  

 
 

1.1 Bakgrund 
Bergstedt (1996) menar att det i dagens samhälle ständigt sker förändringar som gör att 

individen hela tiden måste skaffa sig mer kunskap för att kunna hänga med. Han nämner det 

livslånga lärandet, det vill säga att individen under hela sitt liv skaffar sig ny kunskap och 

även självförverkligande (Bergstedt, 1996:75). Även Lundgren (2002) framhäver att de 

snabba förändringarna i dagens samhälle har gjort att kunskaper inte varar i all evighet i och 

med att olika processer i arbeten får kortare livslängd. Detta gör att människan hela tiden 

behöver uppdatera sin kunskap, det vill säga sträva efter ett livslångt lärande (Lundgren, 

2002:389). Under vår tid på högskolan i Borås har vi på många olika sätt blivit 

uppmärksammade på betydelsen av att ständigt uppdatera sin kunskap för att kunna göra sig 

anställbar. Att vi som individer måste hänga med i utvecklingen för att på så sätt skapa 

bättre förutsättningar till arbete. Betydelsen av det livslånga lärandet gav oss inspiration till 

denna uppsats för att se hur människor i arbetslivet upplever denna ständiga utveckling av 

kunskap i form av kompetensutveckling på arbetet. 

 

Enligt Jobring (2001) växer behovet av kompetensutveckling i takt med att förändringar sker 

och det finns olika sätt för människan att utveckla sin kompetens. Det traditionella sättet är 

att de anställda går på kurser. Detta anser han dock inte är tillräckligt idag (Jobring, 

2001:183,191). Vidare framhåller Ellström och Gustavsson (1996) betydelsen av ett 

informellt lärande för att upprätthålla ett livslångt lärande. Detta informella lärande sker i 

samband med individens arbete och det är då viktigt att företaget har de förutsättningar som 

individen behöver för att kunna utveckla sin kunskap i sitt dagliga arbete (Ellström & 

Gustavsson, 1996:255). Jobring (2001) menar att människan även har hittat andra sätt att 

utveckla sin kompetens i och med teknikens utveckling. Teknik har exempelvis gjort att en 

hel datavärld har bildats, där till exempel människor kan skapa forum på internet där de kan 

byta erfarenheter med varandra och på så sätt utveckla sin kompetens (Jobring, 2001:180). 

Detta skapade ett intresse hos oss att studera anställda som arbetar på en IT-avdelning 

eftersom vi har en uppfattning om att dessa anställda dagligen kommer i kontakt med teknik 

och på så sätt känner av när det sker tekniska förändringar. Vidare blev vi inspirerande av att 

ta reda på vilka sätt de anställda på en IT-avdelning tar till sig ny kompetens. Eftersom 

Jobring (2001) inte anser att de traditionella kurserna är tillräckliga idag, är det intressant att 

ta reda på om de IT-anställda som undersökningen bygger på utvecklar ny teknisk 

kompetens genom kurser, informellt lärande i sitt arbete eller hittar andra vägar att ta till sig 

ny kompetens.    

 

Enligt Ellström och Gustavsson (1996)  finns det skilda meningar hos forskare om behovet 

av ny kompetens, eftersom införandet av ny teknik har gjort att företag blivit allt mer 

automatiserade. Författarna berättar att en del tidigare forskning säger att automatiseringen 

har lett till att det inte krävs någon vidare kompetens för att utföra arbetet. Företagen vill 

med andra ord ha en så effektiv produktion som möjligt vilket leder till att företag inte 

utnyttjar de anställdas kompetenser. Det framhålls dock att allt fler forskare istället menar att 

det är viktigt att utnyttja de anställdas kompetenser för att uppnå en framgångsrik 
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tillverkning (Ellström & Gustavsson, 1996:255). Det finns med andra ord både de som är 

negativa och positiva till den förändring som tekniken har lett till. Enligt Lundgren (2002) 

anser exempelvis de med en negativ inställning till IT att det är ointressant och att 

människan inte har blivit smartare av den. Han beskriver att de som istället har en positiv 

inställning till IT-utvecklingen menar motsatsen, att införande av IT är en revolution som 

innebär många fördelar, men enbart om vi tar tillvara på teknikens möjligheter. Optimisten 

menar också att vi genom IT har tillgång till ”all världens kunskap” (Lundgren, 2002:373).  

Som ovan visas finns det både positiv och negativ syn på utvecklingen inom IT. Utifrån 

denna utgångspunkt väcktes intresset för att ta reda på hur anställda som arbetar med IT 

upplever tekniska förändringar. Genom att få en förståelse för deras upplevelser om tekniska 

förändringar kan det leda till en förklaring om hur den tekniska utvecklingen ändrar 

förutsättningarna för deras tekniska kompetens-utveckling. Enligt vår uppfattning gör en 

positiv syn på tekniska förändringar att det skapas motivation och intresse till att utveckla 

sin tekniska kompetens.      

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att få förståelse för om de anställda på en IT-avdelning inom tillverkningsindustrin 

upplever att den tekniska utvecklingen ändrar förutsättningarna för deras tekniska 

kompetensutveckling.  

 

1. På vilka sätt upplever de anställda på en IT-avdelning att det sker tekniska 

förändringar på företaget som berör deras arbete? 

2. Hur upplever de anställda på en IT-avdelning att teknisk utveckling förändrar deras 

tekniska kompetensutveckling? 

 3. Hur kan anställda på en IT-avdelning få ny teknisk kompetens? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 
Teknisk utveckling: Är den ständiga förändringsprocess som sker i samhället när det gäller 

teknik. Exempelvis uppdateringar eller skapandet av nya datasystem, maskiner osv. 

(Författarnas definition) 

 

Kompetens: Är individens samlade kunskaper och färdigheter som krävs för att utöva 

dennes arbetsuppgifter (Savanevičienė, Stukaitė & Šilingienė, 2008:81). 

 

Kompetensutveckling: Är den process som en individ kan ta till sig ny kompetens. 

Kompetensutvecklingen kan ske på både organisation- och individnivå beroende på vilket 

samband individen kommer i kontakt med kompetensen (Ellström, 1992:16f). 

 

Teknisk kompetensutveckling: Det tillvägagångsätt som individer får ny teknisk kompetens 

för att kunna utföra sina tekniska arbetsuppgifter. (Definition baserad på deltagarnas 

uppfattning.) 

 

IT: Är en stor del av tekniska världen i vårt samhälle. IT är inte bara de tekniska maskinerna 

som exempelvis datorer och mobiltelefoner utan det är även olika nätverk såsom internet 

och intranät (Jobring, 2001:177). 
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1.4 Avgränsningar 
Vi har i vår studie valt att avgränsa oss till anställda som arbetar med IT på en avdelning, 

eftersom det är teknisk kompetensutveckling där IT ingår som vi vill studera. Dessutom 

upplever vi att det är inom detta arbetsområde som det hela tiden sker förändringar, vilket 

gör att de anställda som arbetar med IT troligtvis känner av detta i sitt dagliga arbete. Denna 

studie baseras därmed på samtliga fem anställda på ett företags IT-avdelning inom 

tillverkningsindustrin. För att avgränsa studien ytterligare har vi valt att hålla oss till ett 

företag inom tillverkningsindustrin för att få förståelse för hur de anställda på en IT-

avdelning inom tillverkningsindustrin upplever den tekniska utvecklingens bidragande till 

teknisk kompetensutveckling. Vi har också valt att begränsa oss till anställda och inte till 

chefer, eftersom vi tycker att det saknas efter att tagit del av tidigare forskning. Dessutom 

anser vi att de anställdas upplevelser på teknisk kompetensutveckling är en intressant aspekt 

att studera.         

 

1.5 Uppsatsens disposition 
Uppsatsens första kapitel, inledning, innehåller bakgrund till undersökningen, syfte och 

frågeställningar, begreppsdefinitioner, avgränsningar och slutligen uppsatsens disposition.   

 

Kapitel två benämns tidigare forskning. I detta kapitel presenteras fyra stycken 

vetenskapliga artiklar som hör till vårt uppsatsämne. Dessa behandlar strategisk kompetens, 

tre typer av kompetens, organisatoriskt lärande och ”communities of practice” samt 

strategier, förutsättningar och effekter. 

 

Det tredje kapitlet består av teoretisk anknytning. Här sammanställs teorier om utvecklings- 

och anpassningsinriktat lärande samt deras dubbelhet och även Ellströms utvecklings- och 

anpassningsperspektiv. Kapitlet fortsätter med en beskrivning av tre strategier för 

kompetensutveckling och kompetensutveckling utifrån ett teknisk-rationellt perspektiv. 

 

Kapitel fyra utgörs av metod. Detta kapitel innehåller val av metod, urval, material, 

reliabilitet och validitet, undersökningens genomförande, bearbetning och analys av 

material, etiska överväganden samt förförståelse.  

 

Uppsatsens femte kapitel består av resultat. I detta kapitel presenteras undersökningens 

resultat under tre stycken teman; tekniska förändringar i företaget som berör IT-avdelningen, 

hur teknisk utveckling förändrar teknisk kompetensutveckling och hur de anställda som 

arbetar på IT-avdelningen får ny teknisk kompetens. 

 

Det sjätte och sista kapitlet består av diskussion. I detta kapitel knyts studien samman genom 

en resultatdiskussion, slutsatser, metoddiskussion, återkoppling till förförståelse och vidare 

forskning.        
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2. Tidigare forskning  
 

I detta kapitel redovisas fyra artiklar som berör vårt ämne. Även om det har funnits problem 

att hitta artiklar som handlar om anställdas upplevelser av kompetensutveckling, är dessa 

utvalda artiklar relevanta för vår studie. Läsarna får ta del av organisatoriskt lärande och 

”communities of practice”, tre olika typer av kompetens, strategisk kompetens och 

kompetensutvecklings strategier, förutsättningar och effekter. 

 
   

2.1 Organisatoriskt lärande och “communities of practice”  
John Seely Brown och Paul Duguid (1991) vill med sin artikel visa betydelsen av att 

kombinera lärande, arbetspraktik och innovation på en arbetsplats, istället för att se dem som 

motståndsstrategier gentemot varandra. Motståndet mellan lärande, arbete och innovation 

menar Brown och Duguid vara att det är skillnad mellan arbetsinstruktioner och praktik. 

Företagen lär oftast ut det praktiska arbetet genom teori, genom en arbetsmall. Dessa 

arbetsinstruktioner gör att företaget missar att ta hänsyn till att alla anställda inte kan arbeta 

på samma sätt, eftersom varje arbetstillfälle ser annorlunda ut. Dock anser författarna att det 

är praktiken som är huvudkärnan att kunna lära sig ett arbete (Brown & Duguid, 1991:40). 

 

Brown och Duguid (1991) utgår bland annat från Orr´s tidigare studier när de beskriver ett 

problem att en del företag inte förstår sig på hur arbetsgrupper ser ut eller hur dessa grupper 

löser sina arbetsuppgifter och eventuella problem. Det framkommer i artikeln att det flesta 

företag arbetar efter ”canonical practice” där arbetet ska utföras efter hur det står skrivet i 

arbetsbeskrivningen (Brown & Duguid, 1991:41-43). Många företag ser alltså de anställdas 

jobb som individuellt medan det i själva verket är så att de anställda är en del av 

arbetarsamhällen, som fungerar och existerar även utan att företagen skapar dem. Problemet 

är bara att företagen inte anpassar sin utlärning till individen för att den ska kunna bli en del 

av en arbetsgrupp, utan de lär individen att bli en del av företaget (Brown & Duguid, 

1991:49f). Företagen ser gärna att man ska lösa problem genom den standardiserade mallen 

”canonical practice” men enligt Brown och Duguid (1991) så visar Orr´s studie att det är 

enklare om de anställda får lösa sina problem genom att samarbeta inom sina ”communities 

of practice”. Det är en fördel för företaget om de anställda brainstormar och delar med sig av 

sina tidigare erfarenheter med varandra. Genom att exempelvis berätta om hur de gick till 

väga vid ett tidigare maskinproblem och samarbeta så de anställda tar del av varandras 

erfarenheter, kan de anställda dra slutsatser ur likheter i de tidigare lösningarna och komma 

fram till en idé om en ny lösning för det nuvarande problemet (Brown & Duguid, 1991:43f).  

 

När det gäller lärande inom företaget och om hur de anställda utvecklas så finns det i 

artikeln två beskrivningar av lärande, där man dels ser lärande som en social konstruktion 

och dels betydelsen av att underhålla sitt lärande. Enligt Brown och Duguid (1991) har Lave 

och Wenger skapat ett sätt att se på lärande som en social konstruktion, detta då det är 

förståelsen mellan individerna som skapar lärande till de individer som tar emot kunskapen 

(Brown & Duguid, 1991:47). ”The central issue in learning is becoming a practitioner not 

learning about practice” (Brown & Duguid, 1991:48). Med det här citatet menar de att 

meningen med att lära sig är att bli en utövare, inte att lära sig om utövandet.  

 

Författarna framhäver att det kan vara både bra och dåligt att vara i gränsen mellan att vara 

en nybörjare och att vara en klar utövare på en arbetsplats. Även om individen inte är en 

färdig utövare så kan den skapa nya innovationer när denne får lära sig både om företagets 

policy och teorier om arbetet, samt får kunskaper från de anställda. I detta gränsområde är 
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det viktigt att de som lär sig har tillgång till kommunikation, så att de kan lära sig hur man 

arbetar. Genom att ha tillgång till e-post, jobbmöten och tidigare erfarenheter genom 

exempelvis dokumentation får de reda på vad som har gått fel tidigare, vilket kan ge förslag 

på hur nya problem kan lösas. Den nya personen lär sig alltså både av företagets policy och 

tar del av de anställdas kunskap och kan genom att ta del av båda sidor skapa nya 

innovationer om hur man kan lösa problem bättre. Den får en uppfattning om hur dels 

företaget vill att man ska lösa ett problem men också hur de anställda vill lösa det, då den 

nya personen inte har blivit en del av något samhälle än. Anställda lär sig genom att ta del av 

”communities of practice” det vill säga genom att ta lärdom av varandra (Brown & Duguid, 

1991:48, 50-52).  

 

Brown och Duguid (1991) konstaterar att när företag införskaffar nya maskiner som är mer 

lättanvändliga och sköter sig själva, förlorar de anställda sin kunskapsmakt då deras kunskap 

till arbetet inte behövs på samma sätt som tidigare. Detta hotar arbetarsamhällena då deras 

kunskaper och gemensamma arbete inte har någon betydelse för att företaget ska överleva. 

De anställdas anseende om sig själva och företagets syn på de anställda minskar, då det nya 

arbetet inte blir tillräckligt utvecklande för de anställda, vilket i sin tur bidrar till att det inte 

skapas någon innovation (Brown & Duguid, 1991:53f). 

 

Enligt Brown och Duguid (1991) är det viktigt att företagen förstår hur arbete, lärande och 

innovation går till i ”communities of practice”. Även om företagen hellre såg att de anställda 

arbetade utifrån ”canonical practice” är det nödvändigt att företagen accepterar att de arbetar 

på ett sätt som inte stämmer överens med det. Det är viktigt att företagen ger de anställda 

stöd och ser dessa arbetarsamhällen som legitima och drar nytta av deras arbete. Precis som 

Nystrom, Starbuck; Hedberg; Schein förespråkar Brown och Duguid (1991) att 

“communities of practice” måste låtas få en viss frihet eller i alla fall högre support för att de 

ska kunna utvecklas. Utan lite handlingsfrihet kan de inte skapa gemensam kunskap (Brown 

& Duguid, 1991:53). Författarna vill med sin artikel påvisa att om företag ger 

arbetarsamhällena support kommer det att gynna både företaget och dess anställda, då de 

kan dra nytta av varandra och tillsammans skapa något bra. 

 

Denna artikel ger oss som forskare en inblick i hur arbete kan utföras på företag, vilket är 

relevant eftersom vi vill undersöka hur anställda på en IT-avdelning får ta del av ny teknisk 

kompetens. Genom att undersöka hur de IT-anställda arbetar på sin avdelning kan vi sedan 

återknyta detta till artikeln och jämföra företagets IT-avdelning arbetsmetoder för att komma 

fram till likheter och skillnader gentemot Brown och Duguids forskning.  

2.2 Tre olika typer av kompetens 
Drejer och Riis (1999) menar att teknik är den del av kompetens i allmänhet som är mest 

skådlig. Detta då teknik är det redskap individen använder sig av för att utföra sitt arbete. 

Hård teknik kan t ex vara databaser eller programvaror. Andra delar av kompetens i 

allmänhet är individen som använder verktygen, organisationen som individen är en del av 

och kultur som påverkar individen. Drejer och Riis (1999) skriver att Dussage och Foster 

menar att den ökade tekniska utvecklingen bidrar till högre press på företag. Detta kommer 

till exempel i uttryck genom att tekniska livscyklers livstid avtar och enligt Kiernan måste 

företag hela tiden uppdatera sig för att kunna följa med i utvecklingen. Drejer och Riis 

(1999) skriver vidare att Nielsen anser att företag kan skapa konkurrensfördelar om de har 

förmågan att använda den kärnkompetens, kunskap och teknik som finns inom företaget på 

rätt sätt. I det stora hela handlar Drejer och Riis artikel om hur marknadens krav och den 

tekniska utvecklingen länkas samman (Drejer & Riis, 1999:631f). Författarna vill genom sin 
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artikel även föra ett mer differentierat resonemang om kompetensutveckling. Detta gör de 

genom att dela in kompetens i tre olika kategorier (Drejer & Riis, 1999:643). 

 

 ” A single technology and a few people” (Drejer & Riis, 1999:633). Denna typ av 

kompetens är i hög grad preciserad och kan exempelvis vara bearbetning av redskap 

som är en del av en produktionsprocess. 

 “Interwoven technologies in a larger organizational unit” (Drejer & Riis, 

1999:633). En viss teknik har avgränsat användningsområde, men genom en 

kombination mellan olika tekniker skapas en synkroniserad användning. 

 ”Complex systems connecting many persons in different departments and 

organizational units” (Drejer & Riis, 1999:633). Denna typ av kompetens kan skapa 

stor konkurrensfördel för företaget, exempelvis genom att snabbt få ut beställningar 

till kunder. Anställdas gemensamma kompetens är viktigare än den individuella 

kompetensen i detta fall. Anställda samverkar tillsammans för att nå ett resultat.  

 

Författarna har vidare gjort fallstudier med ett antal industriföretag. I artikeln kan läsarna ta 

del av dessa företag och dess kompetensutveckling inom respektive kompetenstyp som de 

tillhör (Drejer & Riis, 1999:633). De kommer vidare fram till att kompetens ska ses utifrån 

de interna delar och dess karaktärsdrag men även de fördelar kompetens skapar, till exempel 

för kunder. Drejer och Riis (1999) kom fram till att teknik kan ha varierande betydelse 

eftersom kompetenser har olika kännetecken. Därför skapade författarna tre olika 

kompetensgrupper för att lättare kunna skilja mellan de olika kompetenserna i sin fallstudie.  

Deras slutsats är att teknik ligger till grund för kompetensutvecklingen för kompetenstypen 

” A single technology and a few people”, och för typen ”Complex systems connecting many 

persons in different departments and organizational units” är det organisatoriskt lärande 

som är viktigt för kompetensutveckling (Drejer & Riis, 1999:642f).   

 

Det var svårt att finna tidigare forskning som berör anställdas upplevelser av teknisk 

utveckling och teknisk kompetensutveckling. Vi anser dock att denna artikel är väsentlig för 

vår studie då vi troligtvis kommer att stöta på någon eller några av dessa typer av kompetens 

som Drejer och Riis diskuterar om. Eftersom författarnas kompetenstyper skiljer sig från 

varandra, kommer vi förmodligen att finna såväl likheter som skillnader med den tidigare 

forskningen.  

 

2.3 Kompetensutvecklings strategier, förutsättningar och effekter 
I Ellströms och Kocks (2008) artikel diskuteras kompetensutveckling utifrån tre frågor; 

”Why do organizations invest in competence development?”What effects can realistically be 

achieved through competence development?”och “What characterizes successful strategies 

for competence development in organizations?” (Ellström & Kock, 2008:6). Författarna 

presenterar även tidigare forskning i ämnet för att svara på dessa frågor (Ellström & Kock, 

2008:5). 

 

Enligt Ellström och Kock (2008) menar Adler; Brown, Green och Lauder att många företag 

lägger mycket resurser på kompetensutveckling eftersom det krävs för att vara 

konkurrenskraftiga på marknaden. Detta eftersom behovet av kompetens har ökat i takt med 

bland annat utvecklingen av informationsteknik och internationalisering (Ellström & Kock, 

2008:5). 
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Enligt artikelns författare finns vidare vissa åtgärder för kompetensutveckling, det vill säga 

handlingar som påverkar hela eller delar av personalstyrkans kompetens. Dessa åtgärder 

består av:  

 Personalrörlighet, marknadsföring och rekrytering. Detta kan exempelvis handla om 

karriärplanering.  

 Utbildning genom kurser inom och utanför företaget.  

 Åtgärder för att förändra exempelvis arbetsuppgifter för att utveckla informellt 

lärande hos de anställda. Detta sker exempelvis genom att personalen roterar mellan 

olika arbetsuppgifter (Ellström & Kock, 2008:7). 

 

Det är vanligt att företag använder sig av minst två stycken av dessa metoder vid 

kompetensutveckling. Ellström och Kock (2008) påpekar även att detta är bra och att företag 

gynnas av att använda flera av metoderna. Detta för att göra det lättare för deltagarna att ta 

till sig kunskap. Detta resonemang menar författarna stärks av en undersökning gjord av 

Høyrup och Ellström (Ellström & Kock, 2008:7f). 

 

Ellström och Kock (2008) menar vidare att studierna om framgångsrika strategier inte är 

många. Författarna väljer på så sätt att omformulera sin fråga om vad som kännetecknar 

framgångsrika strategier till ”Under what conditions can programmes for competence 

development in organizations be expected to lead to the Intended effects?” (Ellström & 

Kock, 2008:14). Forskningen som finns om detta visar exempelvis att det inte enbart är 

strategin och metoden som avgör om kompetensutvecklingen ger ett bra resultat, utan även 

att andra faktorer har betydelse. Ellström och Kock (2008) redogör för att det ska finnas en 

interaktion mellan följande faktorer: deltagarnas vana vid att utbildas, 

kompetensutvecklingens utformande, interna förhållanden till exempel ledning och 

företagskultur och slutligen externa förhållanden till exempel konkurrenssituationen och 

utveckling av teknik (Ellström & Kock, 2008:14f). 

 

Vidare presenterar Ellström och Kock (2008) tidigare forskning som handlar om varför 

kompetensutveckling är en viktig investering i företag. De skriver exempelvis om studier av 

Hendry, Pettigrew och Sparrow som kom fram till att det inte enbart är externa faktorer från 

omvärlden som gör att företag satsar på kompetensutveckling (Ellström & Kock, 2008:10). 

Ellström och Kock (2008) menar på att det snarare avgörs av ”(…) the interplay between a 

large variety of factors in the company’s external or internal context” (Ellström & Kock, 

2008:10). Författarna redogör också för en undersökning gjord av Gill, Kock, och Ellström 

på ett antal små och medelstora företag som visar liknande resultat. De menar också att 

externa och interna faktorer är bidragande orsaker till att företag vill kompetensutveckla sin 

personal. Externa faktorer består exempelvis av teknisk utveckling och interna faktorer kan 

vara företagets utbildningskultur (Ellström & Kock, 2008:11).  

 

Enligt Ellström och Kock (2008) är den tidigare forskning som finns om de effekter 

kompetensutveckling bidrar till otillräckliga i vissa fall. Författarna skriver dock bland annat 

att Kirkapatrick har definierat fyra olika effekter. Dessa har även Holton och Kraiger på var 

sitt håll utvecklat. Dessa effekter är deltagarnas åsikt om till exempel en kurs, den nya 

kunskap och attityd som deltagaren förvärvar genom kompetensutvecklingen, förbättrad 

arbetsprestation hos deltagaren och slutligen effekter på organisationsnivå, till exempel 

bättre arbete inom gruppen. Ellström och Kock (2008) skriver vidare att resultaten i 

Nordhaugs studie visar på tre effekter av kompetensutveckling på individnivå. För det första 

leder det till motivation och intresse för vidare utbildning och lärande, för det andra potential 

till befordran och för det tredje psykosociala effekter exempelvis nya kontakter och bättre 

självförtroende (Ellström & Kock, 2008:13).  
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Genom att ta del av denna forskning kan vi upptäcka likheter eller olikheter mellan de 

metoder som nämns i artikeln och hur de anställda på vår utvalda IT-avdelning får teknisk 

kompetens. Vidare fastnade vi för författarnas diskussion om varför företag satsar på 

kompetensutveckling och kompetensutvecklingens effekter. Detta gav oss inspiration till vår 

undersökning då vi anser att det är intressant att se hur initiativtagande till 

kompetensutvecklig sker då detta kan ha stor betydelse för de anställdas motivation och 

drivkraft i sitt arbete. Likaså är vi intresserade av att ta reda på om de anställda ser några 

positiva och negativa effekter med den tekniska utvecklingen i anknytning till deras tekniska 

kompetensutveckling.  

 

2.4 Strategisk kompetens 
Savanevičienė, Stukaitė och Šilingienė (2008) skriver i sin artikel om strategisk kompetens 

på så väl individ som på organisatorisk nivå. Detta görs genom att författarna studerar 

vetenskaplig litteratur och gör en logisk analys (Savanevičienė, Stukaitė & Šilingienė, 

2008:81f). Vi väljer dock att främst fokusera på strategisk kompetens på individnivå 

eftersom vår studie grundar sig på anställda.   

 

I artikeln beskrivs begreppet kompetens efter Boyatzis; Spencer, Spencer som de kunskaper 

och färdigheter som individer besitter, som gör att denne kan utföra sina arbetsuppgifter på 

ett framgångsrikt sätt. Författarna skriver vidare att Drejer menar att kompetens kan delas in 

i hård och mjuk kompetens. Mjuk kompetens innebär personliga, emotionella och sociala 

egenskaper. Hård kompetens innefattar istället professionell kompetens, som är den kunskap 

individen får av traditionell utbildning (Savanevičienė, m fl., 2008:81f). 

 

Savanevičienė, m fl. (2008) hävdar att Boyatzis; Spencer, Spencer; Collin anser att hård 

kompetens bestäms utifrån företagets behov. Artikelförfattarna skriver även att Grote, 

Kauffeld och Frieling menar att professionell kompetens även kan vara av mjuk karaktär då 

den anställde genom sin yrkeskunskap får en ökad förståelse för exempelvis processer, 

konkurrenter och teknik. Författarna skriver vidare att Heyse och Erpenbeck anser att mjuk 

kompetens även består av social kompetens, som gör att den anställde kan arbeta och 

kommunicera med sina medarbetare. De menar även att mjuk kompetens består av 

konceptuell kompetens som innebär att den anställde har förmågan att utifrån sin kunskap 

och tidigare erfarenheter föreställa sig situationer som kan uppkomma. Enligt författarna 

menar Boyatzis; Spencer, Spencer; Collin på att även mjuk kompetens behövs för att utföra 

sitt arbete på ett bra sätt (Savanevičienė, m fl., 2008:82).  

 

Enligt Savanevičienė, m fl. (2008) är även Drejer av uppfattningen att de mjuka 

kompetenserna är strategisk viktiga i dagens arbetsliv som ständigt påverkas av förändringar 

från omvärlden. På så sätt behövs en annan typ av strategi för kompetensutveckling än 

enbart den traditionella utbildningen. Att utveckla en strategisk kompetens hos individen 

grundar sig enligt Savanevičienė, m fl. på att individen känner till sina svagheter, dvs. har en 

självkännedom, är motiverad till kompetensutveckling och är beredd på de förändringar som 

kommer att ske och anpassa sig efter dessa, dvs. en självförbättring. Det finns vidare vissa 

metoder för att utveckla strategisk kompetens på individnivå och organisatorisk nivå. Dessa 

utgörs av lärande på arbetsplatsen, coachning, det vill säga en rådgivande metod, formella 

studier, utbildning/seminarier och slutligen självstudier. De tre sistnämnda metoderna sker 

på individnivå (Savanevičienė, m fl., 2008:81,84f).    

 

Slutligen framför författarna bland annat att de förändringar som sker i samhället och som 

påverkar arbetsmarknaden gör att fler företag främjar kompetensutveckling. I och med att 
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även personliga egenskaper är viktiga för att anställda ska göra ett framgångsrikt jobb gör att 

kompetensutveckling inte enbart kan ske utifrån organisationens behov, utan det krävs också 

att man ser till individens behov. På så sätt går det att tala om individuell strategisk 

kompetensutveckling som en process där både organisation och individ ska tas i beaktande 

(Savanevičienė, m fl., 2008:86).  

 

Forskarna till denna artikel beskriver så väl hård som mjuk kompetens i arbetslivet. Baserad 

på vetenskaplig litteratur har de kommit fram till slutsatsen att den mjuka kompetensen är av 

stor betydelse i dagens arbetsliv. Detta ger oss inspiration att se hur denna forskning kan 

förhålla sig i praktiken genom att undersöka hur den utvalda IT-avdelningen arbetar med 

teknisk kompetensutveckling. I forskningsartikeln framgår det att de traditionella 

utbildningarna inte anses tillräckliga idag som kompetensutveckling, utan de framhäver att 

företagen behöver andra strategier. Under våra år på högskolan har vi tagit del av att det 

numera i arbetslivet lägger en stor vikt på social kompetens, det vill säga mjuk kompetens. 

Därför är det av betydelse för oss att ta reda på om det krävs både mjuk och hård kompetens 

i de IT-anställdas arbete.  Likaså är det intressent att få reda på om anställda på IT-

avdelningen främst pratar om hård eller mjuk kompetens när de pratar om deras tekniska 

kompetensutveckling.  
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3. Teorianknytning 
 

I detta kapitel beskrivs de teorier som vi anser relevanta för undersökningen. I första hand 

utgår vi ifrån ett teknisk- rationellt perspektiv, men vi utgår även från utvecklings- och 

anpassningsperspektivet och tre strategier för kompetensutveckling. 

 
 

3.1 Teoretiskt perspektiv  
Det finns fyra stycken teoretiska perspektiv som används som hjälpmedel för att utforma 

kompetensutvecklingens planering och genomförande (Ellström, 1992:107). Vi har dock 

valt att enbart fokusera på det teknisk- rationella perspektivet, då det är detta perspektiv som 

är av störst vikt för vår studie eftersom den grundar sig på teknisk utveckling.  

 

3.1.1 Ett teknisk- rationellt perspektiv 
Ellström (2010) skriver att en viktig ståndpunkt utifrån ett teknisk- rationellt perspektiv är 

att tekniska eller organisatoriska förändringar ställer högre krav på individens kompetens 

(Ellström, 2010:27). Olika förändringar gör därmed att företag måste satsa på 

kompetensutveckling och Ellström (1992) menar att ”Kompetensutveckling drivs således av 

den teknologiska utvecklingen” (Ellström, 1992:108). Individen kan då utveckla sin 

kompetens genom utbildning av olika slag, dels personalutbildning på arbetet eller dels 

utbildning som sker utanför arbetet det vill säga skol- eller vuxenutbildning (Ellström, 

2010:27). ”Utbildningen antas helt enkelt genom olika aktiviteter (en utbildnings- och 

lärandeprocess) producera vissa mätbara resultat (effekter) i form av inlärning hos 

deltagarna.)” (Ellström, 2010:27). 

 

Företags målsättningar brukar ofta vara att de strävar efter en ökad produktivitet och 

lönsamhet, vilket då kan uppnås genom att individen utvecklar sin kompetens. I detta 

perspektiv finns det med andra ord rationalistiska föreställningar om att man medvetet vill 

tillgodose sin chef (Ellström, 1992:107; Ellström, 2010:27).         

 

Ett teknisk- rationellt perspektiv grundar sig även på att kompetensutveckling ses som en 

rationell strategi, en strategi som både är medveten och planerad. När det uppstår 

förändringar i världen eller i företaget kan på så sätt denna strategi vara till hjälp för att möta 

de nya krav på kompetens som dessa förändringar ställer (Ellström, 2010:27).  

 

Ur arbetslivets synvinkel brukar man tala om vissa antaganden: 

 

 Att det lätt blir en ”mismatch” mellan antaganden om utbud och efterfråga på 

kompetensutveckling, då detta inte alltid stämmer överens. Detta beror ofta på olika 

förändringar i världen eller inom företaget. 

 Att kompetensutvecklings åtgärder ofta ses som något som grundar sig på en 

medveten strategi eller policy som baseras på företagets mål. 

 Att det finns en kalkyl för kompetensutveckling. Till exempel att man både ser till 

utbildnings effekter på företagets lönsamhet och de kostnader som utbildningen 

bidrar med, exempelvis produktionsbortfall.   

 Att det krävs en planering av kompetensutveckling som baseras på analyser av till 

exempel vilka behov och krav det finns på kompetens (Ellström, 2010:27f). 
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Utifrån dessa antaganden innebär en teknisk- rationellt syn på kompetensutveckling att de 

anställdas kompetens ska utvecklas efter företagets mål. På så sätt kan den anställde liknas 

vid en råvara i en produktionsprocess eftersom den anställdas uppgift är att lösa sina 

arbetsuppgifter och uppnå resultat (Ellström, 1992:109). 

 

I detta perspektiv är det teknik och dess utveckling som driver behovet av 

kompetensutveckling. Att den tekniska utvecklingen tvingar fram en kompetensutveckling 

hos de anställda som de måste hänga med i för att kunna arbeta. Utifrån vår empiri kan vi 

urskilja likheter och olikheter i förhållande till det teknisk-rationella perspektivet.  

 

3.2 Utvecklingsperspektiv och Anpassningsperspektiv 
Det finns två inriktningar på lärande där det ena går ut på anpassning och det andra på 

utveckling. Enligt Ellström finns det även två perspektiv på kompetens, 

anpassningsperspektivet och utvecklingsperspektivet.  

 

3.2.1 Utvecklingsinriktat lärande och Ellströms utvecklingsperspektiv 
Enligt Granberg (2009) visar olika studier att individer har ett beroende av att ständigt 

kontrollera sitt liv. ”Genom sina handlingar har individen möjlighet att påverka sina 

livsbetingelser.” (Granberg, 2009:122). Individen vill på så sätt uppnå den kompetens som 

behövs för att påverka sin närmiljö, t ex sina arbetsvillkor. Det är detta som Ellström (1992) 

kallar utvecklingsperspektivet (Granberg, 2009:122; Ellström, 1992:27).   

Granberg (2009) skriver att Aronsson menar att objektiva och subjektiva 

handlingsutrymmen har stor betydelse för individens möjlighet att påverka sin situation 

(Granberg, 2009:122). Enligt Ellström (1992) skriver Volpert att objektivt 

handlingsutrymme i arbetssammanhang ”(…) bestäms av bland annat arbetsuppgifternas 

karaktär, utnyttjad teknologi samt arbetsorganisationens utformning.” (Ellström, 1992:28). 

Granberg (2009) förtydligar detta genom att Aronsson hävdar att objektiva 

handlingsutrymmet består av det som individen får av omvärlden, exempelvis individens 

befattningsbeskrivning på sin arbetsplats (Granberg, 2009:122). Ellström (1992) skriver 

dock också att Volpert anser att individens förmåga att använda sig av och utveckla sin 

kompetens kan begränsas av det objektiva handlingsutrymmet (Ellström, 1992:28). 

 

Det subjektiva handlingsutrymmet handlar istället om hur individen uppfattar, drar nytta av 

och eventuellt utökar det objektiva handlingsutrymmet. Subjektivt handlingsutrymme är 

alltså ”(…) individens subjektiva föreställningar om vad som är möjligt och önskvärt att 

göra i en given situation.” (Ellström, 1992:28). Det kan exempelvis vara i vilken grad 

individen kan bedöma sin förmåga att klara av att utföra en viss arbetsuppgift. Det objektiva 

och subjektiva handlingsutrymmet kan integrera med varandra i olika grad. Det är dock 

individen som beslutar hur denne ska använda det objektiva handlingsutrymmet som denne 

har tillgång till. Individen kan med andra ord själv påverka och utveckla sin kompetens 

(Ellström, 1992:28f). 

 

Ellström (2002) refererar till hans tidigare verk när han skriver att ett utvecklingsinriktat 

lärande, eller kreativt lärande som det också kan kallas är ett prövande förhållningssätt till 

sitt arbete och dess uppgifter som står i fokus. Individen ska med andra ord vara beredd på 

att påverka och ifrågasätta sina arbetsuppgifter. Han menar också att man inte ska vara låst 

till gamla arbetssätt, utan istället ifrågasätta dessa och utveckla nya metoder (Ellström, 

2002:338f). 
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I detta lärande har också individen mer handlingsutrymme och frihet att tolka sina 

arbetsuppgifter, dess mål och hur denne ska uppnå dem. Det krävs på så sätt att individen 

litar på sina kunskaper när denne ska lösa uppgifterna (Granberg, 2009:125).  

 

3.2.2 Anpassningsinriktat lärande och Ellströms anpassningsperspektiv 
Enligt Ellströms anpassningsperspektiv är kompetens de specifika kunskaper som individen 

har som gör att denne kan utföra sina arbetsuppgifter på ett bra och effektivt sätt. Individens 

övriga förmågor som denne kan använda sig av för att förändra sin livs- och arbetssituation, 

men som inte behövs för att utföra sina arbetsuppgifter, är därmed oviktiga i detta 

perspektiv. Enligt anpassningsperspektivet är dock arbetsuppgifter, arbetsorganisation och 

teknik sådant som den anställde inte kan påverka. Individen får därmed antingen anpassa sig 

till eller undvika detta. Att anpassa sig innebär att den anställde anpassar sina krav till sitt 

arbete och undvikande innebär istället att den anställde undviker arbetet eller avslutar sin 

anställning (Ellström, 1992:27). 

 

Det anpassningsriktade lärandet följer samma spår, och Granberg (2009) skriver att 

Engeström menar att det krävs att den anställde anpassar sin kompetens efter sitt arbete. 

Detta genom att ta till sig kunskaper och lösa problem med hänsyn till sin arbetsuppgift. 

Individen har heller inget utrymme att ifrågasätta sina arbetsuppgifter och mål, eller 

företagets regler och riktlinjer, utan måste anpassa sig efter detta. I ett anpassningsinriktat 

lärande har individen på så sätt ett litet handlingsutrymme och liten frihet gällande hur man 

ska utföra sin arbetsuppgift och hur man tolkar målen som ska uppnås. Det kan till exempel 

finnas olika styrdokument som ska följas. Det finns då inget utrymme till att ta egna initiativ 

(Granberg, 2009:113,125). I detta lärande är med andra ord uppgiften, metoden och 

resultatet givna i arbetet (Ellström, 1992:71).  

 

3.2.3 Anpassnings- och utvecklings lärandets dubbelhet 
Ellström (2002) refererar till ett av sina tidigare verk när han menar att lärandet har en 

dubbelhet i organisationer. Han hävdar att lärande dels innebär att individen anpassar sig 

efter exempelvis givna regler eller arbetsuppgifter det vill säga anpassningsinriktat lärande. 

Detta leder i sin tur dels till att effektiviteten ökar eftersom individen lärt sig vad denne ska 

göra och dels till att det blir mindre fel. Lärande är också något nyskapande, det vill säga 

utvecklingsinriktad lärande. Med detta menas att individen är kreativ och testar nya metoder 

och tankar. Detta kan dock anses vara en risk för företaget eftersom det kan bli fel. Dessa 

lärandetyper ses ändå som nödvändiga i ett företag, och det bästa är om det finns en balans 

mellan dem. Ellström skriver att Wenger menar att det anpassningsinriktade lärandet ger en 

trygghet där individerna vet vad de ska göra och företaget vet att det blir gjort. Det 

utvecklingsinriktade lärandet kan göra att det sker förändring och innovationer i företaget då 

individerna har möjlighet att komma med nya idéer och ifrågasätta befintliga. Ellström 

framhåller dock att anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande är komplement till 

varandra, och därmed inte är två skilda lärandeformer. Dock kan någon av dessa vara mer 

eller mindre utmärkande i en organisation (Ellström, 2002:339f). 

 

Under våra år på högskolan har vi fått ta del av olika sätt som möjliggör lärande. Ellström 

och Granberg beskriver det som att de anställda antingen måste anpassa sig efter de 

arbetsrutiner som finns på arbetsplatsen eller så arbetar de anställda på ett kreativt sätt där de 

själva får testa sig fram till lämpligaste arbetssättet. Genom vår empiri kan vi urskilja båda 

lärande perspektiven vilket gör att vi anser att dessa perspektiv har stor relevans för vår 

studie. 
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3.3 Tre strategier för kompetensutveckling  
Enligt Ellström (2010) kan kompetensutveckling ha flera betydelser på en arbetsplats. 

Förutom att det handlar om förändringsåtgärder på företaget handlar det också om en 

utveckling hos de enskilda individerna, då kompetensutvecklingen är en lärandeprocess för 

att ge individen mer kunskap (Ellström, 2010:23). 

 

Det finns tre strategier för hur man går tillväga med kompetensutveckling. Den första kallas 

”lära-på-jobbet”-strategin, där personalen bland annat lär sig genom kurser som erbjuds på 

arbetsplatsen och att arbeta i grupper såsom arbetslag eller i projektarbeten och så vidare. 

Arbetsplatsen är det centrala i denna strategi då det anses vara där som personalens 

kompetens utvecklas på bästa sätt. Kompetensen skapas i och med att människor förs 

samman i olika arbetskonstellationer (Ellström, 2010:24). 

 

Den andra strategin ”lära-sig-själv”-strategin lär sig personalen exempelvis genom kurser 

som ordnas utanför arbetsplatsen och genom att studera på egen hand. Denna strategi består 

normalt sätt av tre steg där kursen i första hand äger rum och leds av en kursledare utanför 

arbetsplatsen. För det andra köps litteratur för att kunna gå kursen och för det tredje krävs 

det självstudier (Ellström, 2010:24). 

 

Den tredje och sista strategin enligt Ellström är ”lära-av-andra”-strategin. Denna strategi är 

en blandning mellan ”lära-på-jobbet” och ”lära-sig-själv” då det oftast handlar om att lära 

sig genom externa studiebesök men också av att medverka i olika sociala konstellationer. 

Genom att se hur andra liknande arbetsplatser arbetar utvecklas kompetensen hos personalen 

(Ellström, 2010:24). 

 

Vid kompetensutveckling lär sig personalen inte enbart av en av dessa strategier utan det är 

oftast en kombination av att lära sig själv, på arbetet och av andra, som gör att människor 

höjer sin kompetens. Även om lära-sig-själv strategin är en viktig del till att människor får 

ny kunskap är det dock inte alltid som denna kompetens är användbar i deras arbete. Därför 

är det viktigt att med kompetensutvecklingen också utveckla och förändra personalens 

arbetsuppgifter för att kunna dra nytta av den nya kunskapen (Ellström, 2010:25). 

 

I början av vår utbildning så presenterades dessa tre strategier som olika sätt att utveckla 

anställdas kompetenser. I undersökningen ville vi ta reda på hur anställda på en IT-

avdelning får teknisk kompetens. Det framkom att alla de tre ovanstående strategierna 

existerar på IT-avdelningen vilket gör att dessa är av betydelse för att visa på hur de IT-

anställda tar till sig ny kompetens på avdelningen. 
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4. Metod 
 

I detta kapitel redogörs för läsaren valet av metod för undersökningen. Kapitlet fortsätter 

med undersökningens urval, tillvägagångsätt, dess bearbetning och analys av materialet. 

Vidare följer undersökningens reliabilitet och validitet, de etiska övervägandena och 

avslutningsvis vår förförståelse.

 
 

4.1 Val av metod 
Denna uppsats bygger på en kvalitativ undersökning, där avsikten är att få förstålse om de 

anställda på en IT-avdelning upplever att den tekniska utvecklingen ändrar förutsättningarna 

för deras tekniska kompetensutveckling. Genom en kvalitativ undersökning kan det skapas 

en djupare förståelse för de IT-anställdas upplevelser om teknisk kompetensutveckling. På 

så sätt utgår denna undersökning från ett hermeneutiskt perspektiv eftersom avsikten är att få 

en förståelse av deras upplevelser genom att tolka deras erfarenheter (Thurén, 2007:94f). 

Det handlar inte om att fråga varför människan beter sig som den gör utan det handlar om att 

skapa en förståelse för hur den beter sig (Trost, 2010:53). 

 

Eftersom undersökningen grundar sig på att få en ökad förståelse för teknisk kompetens 

utveckling, är den kvalitativa metoden med intervjuer som instrument, det lämpligaste 

tillvägagångssättet. Intervjun är med andra ord den metod som bäst kan svara mot vårt syfte 

(Aspers, 2011:83,139). 

 

I undersökningen använder vi oss av både induktivt och deduktivt förhållningsätt. Tidigare 

forskning har vi tagit del av genom deduktion, det vill säga vi har sökt efter tidigare 

forskning inom ämnet innan vi formulerat syfte och frågeställningar. Våra teorier har vi 

dock tagit fram genom induktion, då vi valt ut relevanta teorier efter empiri-intagningen 

(May, 2001:47). 

 

Undersökningen bygger på semistrukturerade intervjuer då denna intervjuform ger större 

frihet och inte upplevs lika strikt som den strukturerade intervjun. Dock är det en deduktiv 

ansats då vi innan intervjun formulerat en intervjuguide med grundfrågor, som vi ville ha 

svar på, för att kunna svara på vårt syfte. En semistrukturerad intervju innebär att det finns 

chans att ställa följdfrågor beroende på vad den intervjuade svarar, detta för att få ett mer 

gediget svar (Aspers, 2011:143). 

 

Hermeneutiken vill dels ta fram en metodlära för att kunna klargöra meningsfulla fenomen, 

dels försöker den redogöra för det villkor som skapar försutsättningar att begripa människors 

handlanden (Gilje & Grimen, 2007:173). En viktig del av hermeneutiken är den 

hermeneutiska cirkeln som kännetecknas av en process där forskaren måste se betydelsen av 

varje enskild del för att komma fram till den verkliga helheten (Aspers, 2011:41). För att 

kunna förstå vad delarna betyder är det viktigt att tolka dem i kontakt med helheten. Det 

skapas först en förståelse när forskaren tar hänsyn till både helheten och delarna (Gilje & 

Grimen, 2007:187). 

 

Vi är medvetana om att det inte går att göra någon generalisering av vårt resultat av vår 

undersökning eftersom vi bara studerar några anställda på ett företag. Hade målet varit att 

göra en generalisering hade en kvantitativ metod varit det bästa sättet att gå tillväga. I denna 

undersökning är det dock förståelsen som vi vill uppnå och då är det den kvalitativa metoden 

lämpligast då denna är mer djupgående (Thurén, 2007:22). 
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4.2 Urval 
Undersökningen bygger på ett strategiskt urval då våra intervjupersoner valdes ut på grund 

av deras arbetsposition. För att kunna svara på syftet: att få förståelse för om de anställda på 

en IT-avdelning inom tillverkningsindustrin upplever att den tekniska utvecklingen ändrar 

förutsättningarna för deras tekniska kompetensutveckling - var det strategiska urvalet 

nödvändigt (May, 2001:121). Detta för att få de intervjupersoner som vi eftersträvat. För att 

kunna uppnå vårt strategiska urval använde vi först ett bekvämlighetsurval då vi genom 

personligt nätverk fick kontakt med chefen för IT-avdelningen som i sin tur hjälpte oss att få 

möjlighet att träffa samtliga anställda på IT-avdelningen (Trost, 2010:139f). 

Undersökningen baseras på fem IT-anställda från ett företag inom tillverkningsindustrin.  

 

Figur 1 Översikt över IT-avdelningen: 

 

På vår utvalda IT-avdelning är det två personer som arbetar med affärssystem support, vilket 

innebär att de arbetar med den mjuka programvaran och affärsystemet (se figur 1). Eftersom 

arbetet är stort har de delat upp det i två delar. Den ena personen arbetar mot produktion och 

med att supporta de övriga anställda mot deras affärsystem. Den andra personen arbetar mot 

distributionssidan, där ekonomi, order och inköp ingår, denne ser till att ordrar och allt annat 

flyter på.   

 

De övriga tre personerna på IT-avdelningen arbetar med IT-support, där de ansvarar för den 

hårda tekniken på företaget (se figur 1). Deras uppgift är att sköta allt från servarna till 

krånglande skrivare. De hjälper även övriga anställda på företaget att installera diverse 

program och stöttar vid eventuella problem. Dessa tre har dock lite olika spetskompetenser, 

en av dem har stor kunskap om programmering, en annan mer om nätverkskunnande och 

den tredje mer om telefoni och CAD-system (computorized aided design). I CAD-systemet 

arbetar de som konstruerar företagets produkter. IT-avdelningen är främst en support-

funktion som hjälper de anställda när de har problem med tekniska frågor. 

 

I undersökningen finns det representanter från båda könen. Könsfördelningen är dock inte 

relevant då det inte ska göras några jämförelser mellan dem.  
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4.3 Material 
För att komma fram till en bra forskningsfråga inledde vi med att leta bland tidigare 

forskning vad som skrivits om teknisk kompetensutveckling tidigare. Detta för att se vad 

som skulle vara intressant att tillägga i forskningsvärlden och på så sätt finna skäl till varför 

vår studie är viktig (Aspers, 2011:67). 

 

Efter vi valt ämne och skapat syfte och frågeställningar var nästa steg att skapa en 

intervjuguide. Vårt mål med intervjuguiden var att skapa korta och lättförståeliga frågor, 

detta för att det inte ska finnas alltför stort tolkningsområde i frågan. Intervjuguiden bygger 

på 15 frågor, där det finns några direkta frågor för att försöka få ett rakt svar på frågan och 

indirekt frågor för att få en djupare förståelse för den enskilde intervjupersonens uppfattning 

(Kvale & Brinkmann, 2009:150f). För att inte påverka deltagarna i undersökningen valde vi 

att inte definiera teknisk kompetensutveckling utan bad dem att berätta om vad de ansåg sig 

ingå i den tekniska kompetensutvecklingen. De första tre frågorna skapades för att kunna få 

en klarhet över deltagarnas arbetsuppgifter och skillnaden gentemot varandras 

arbetsuppgifter. Dessa frågor skulle försöka få deltagarna avslappnade genom att få prata om 

det arbete som de dagligen utför. (se bilaga) 

 

I Becker (2008) beskrivs betydelsen av att formulera frågorna i intervjuguiden på ett bra sätt 

för att de deltagande ska vilja dela med sig av sina upplevelser och inställningar. För att 

kunna få fram så mycket som möjligt är det därför viktigt att fråga ”hur” något har skett och 

inte ”varför” det gjorde det. ”Varför” frågor gör att människor känner sig anklagade för 

något och blir på så sätt inte så samarbetsvilliga. ”Hur” frågor skapar ett förtroende om att 

intervjuaren vill förstå och ta del av intervjupersonens handlanden (Becker, 2008:69).  

 

I Kvale och Brinkmann (2009) beskrivs olika sätt att ställa frågor i en intervju. För att 

förhoppningsvis få mer beskrivande och djupgående svar är det bra att i de inledande 

frågorna be om att få en beskrivning eller fråga om de kan berätta om exempelvis en 

erfarenhet (Kvale & Brinkmann, 2009:150). Detta försöker vi göra då vi vill få reda på hur 

initiativtagandet till kompetensutveckling går till, då vi är angelägna om att få en djupare 

förståelse för hur den tekniska utvecklingen påverkar deltagarnas kompetensutveckling.  

 

Vidare skapades det flera frågor om hur anställda inom IT-avdelningen kommer i kontakt 

med ny teknisk kompetens, det vill säga hur de lär sig nya saker för att kunna utföra sitt 

arbete på bästa möjliga sätt. Dessa frågor skulle bidra till att kunna förklara hur 

kompetensutvecklingen går till väga för att de IT-anställda ska kunna ta till sig ny 

kompetens inom deras arbetsområde.  

 

Då syftet var att få förståelse för om de anställda på en IT-avdelning inom 

tillverkningsindustrin upplever att den tekniska utvecklingen ändrar förutsättningarna för 

deras tekniska kompetensutveckling, var det viktigt att skapa frågor i intervjuguiden som 

undersöker vad för tekniska förändringar som de har implementerat eller håller på att 

genomföra. Utan detta är det svårt att få en förståelse för hur den tekniska utvecklingen kan 

påverka deras tekniska kompetenutveckling. Likaså såg vi en viktig del i att undersöka om 

de fanns något positiv respektive negativt med den tekniska utvecklingen för att få ta del av 

deras inställning till förändringen. 

 

Intervjuguiden avslutas med en fråga om de delatagande själva känner att det är något som 

de vill tillägga. Detta då deltagaren lätt att känna att det är något som denne inte har fått 

med.   
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4.4 Undersökningens genomförande 
Genom en personlig kontakt fick vi möjligheten att få ett företag som var villiga att delta i 

vår underökning. Kontakten med företaget sköttes via e-post, där vi förklarade vilka vi var 

och vad som var syftet med vår underökning. Likaså beskrevs vilka personer som vi var 

intresserade av att komma i kontakt med och intervjua. Efter att fått godkännande av 

företaget att vara med i undersökningen, bokades det in två intervjutider ett tillfälle och 

resterande vid ett annat, för att på så sätt hinna få en chans att upptäcka eventuella brister i 

vår intervjuguide. Innan vi begav oss till företaget för att utföra intervjuerna sökte vi upp 

företaget på internet för att ta del av information för att på så sätt skaffa oss kunskap om 

forskningsfältet. 

 

Intervjuerna ägde alla rum på företaget, vilket förhoppningsvis gjorde att deltagarna kände 

sig trygga då de var på hemmaplan. Genom att känna sig trygg skapas en större möjlighet att 

de ger grundliga svar och framförallt ärliga (May, 2009:155f). Becker (2008) beskriver 

vikten av att forskaren inte ska blanda in sin förförståelse under undersökningens förlopp, 

detta eftersom det är lätt att skapa en teori med hjälp av sin förförståelse även om det inte 

finns tillräckligt med underlag för att göra detta (Becker, 2008:26). Därför har vi försökt att 

tänka bort vår förförståelse under inhämtningen och sammanställningen av det empiriska 

materialet.  

 

Väl på plats på företaget tilldelades vi avdelningens fikarum, där vi kunde utföra våra 

intervjuer. För att skapa ett bra intryck på deltagarna hade vi med oss fika att bjuda på. I 

start av varje intervju berättade vi först om vilka vi var och att ämnet för intervjun var 

teknisk utveckling och teknisk kompetensutveckling. Vi gick även igenom deltagarnas 

rättigheter att när som helst avbryta intervjun eller avstå någon fråga. Vidare framfördes att 

deltagarnas namn inte kommer nämnas i vår studie, eftersom de arbetar på en liten avdelning 

ville vi genom detta ge dem så stor konfidentialitet som möjligt. För att kunna få fram ett 

mer exakt empiriskt material frågade vi deltagarna om vi fick banda intervjuerna. Detta gav 

samtliga godkännande till.  

 

För att kunna få ut så mycket som möjligt av intervjuerna valde vi att båda vara närvarande 

vid dessa tillfällen. Under tiden som en av oss höll i själva intervjun, antecknade den andra.  

Under själva intervjun blev det i vissa fall nödvändigt att ställa några uppföljningsfrågor för 

att få ett mer gediget svar. Dock räckte det ibland med att skapa en paus för att få den 

deltagande att vilja fördjupa sitt svar och berätta mer. Likaså var det användbart att upprepa 

det som de själva sagt för att få dem att utveckla sitt svar (Kvale & Brinkmann, 2009:150f). 

 

Intervjuerna inleddes med några allmänna frågor om deltagarnas arbete. Detta för att inte gå 

in på huvudämnet direkt utan först skapa en lättsamhet.  

 

Varje intervju varade i genomsnitt 30 minuter, vilket var lagom tid för respondenterna att 

avlägga ifrån sin arbetstid. När intervjuerna var genomförda tillfrågades alla deltagarna om 

vi möjligtvis fick höra av oss om vi behövde komplettera med något.  

 

4.5 Bearbetning och analys av material 
När intervjuerna var genomförda transkriberades det bandade materialet ordagrant. Att 

transkribera ett material är dock inte en lätt uppgift eftersom talspråk är annorlunda 

gentemot skrivspråk. Under ett samtal använder vi människor inte bara ord för att verkligen 

berätta en historia, utan vi lägger en viss betoning vid vissa ord. Likaså används olika gester 

och tonfall för att beskriva en känsla. Dessa beskrivande hjälpmedel försvinner vid 
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transkriberingen då det skrivna samtalet inte säger lika mycket som att vara på plats under 

ett samtal (Kvale & Brinkmann, 2009:193f). 

 

Efter transkriberingen kodades det utskrivna intervjumaterialet genom marginalmetoden. 

Med detta menas att vi gjorde ett kodschema med de koder vi ville finna utifrån vårt syfte 

och frågeställningar, och vilken färg respektive kod stod för. Därefter märke vi ut dessa 

koder i intervjuutskrifternas marginal med olika färgpennor.  Med kodschemat som 

utgångspunkt gick vi gick igenom utskrifterna rad för rad för att på så sätt kunna markera ut 

lämplig kod eller koder på en viss rad, mening eller ord. Vi upptäckte också ytterligare 

relevant information i intervjumaterialet som saknade kod, vilket gjorde att vi fick lägga till 

fler koder i kodschemat för att få med även detta (Aspers, 2011:184f). Utifrån det kodade 

materialet kunde vi sedan sammanställa ett resultat av vår empiri under olika teman.     

 

4.6 Reliabilitet och Validitet 
Genom att spela in intervjuerna lägger det en grund för en möjlig reliabilitet i vår 

undersökning, eftersom vi då i efterhand blir påminda om intervjupersonernas sätt att 

beskriva situationer och upplevelser. Bandningen ger oss en större chans till korrekthet då 

det inte missas vad de säger och vi kan ta del av deras eventuella osäkerhet under intervjun. 

Dock kan det vara svårt att komma ihåg deras ansiktsuttryck och kroppens olika 

gestikuleringar, som är en viktig del att ta hänsyn till i materialet för få en större förståelse 

(Trost, 2010:74f, 132). 

 

När det kommer till att försöka se hur stor reliabilitet undersökningsresultatet har, handlar 

det om att se hur tillförlitligt det är. Då gäller det att bedöma om de intervjupersoner som 

deltagit i undersökningen skulle kunna ge samma svar på frågorna vid andra tillfällen i livet. 

Likaså handlar det om att uppskatta om en annan forskare skulle få ut samma svar från 

intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann, 2009:263). Då människan ständigt präglas av nya 

intryck och värderingar så är det svårt att veta om det går att få samma svar i framtiden på de 

frågor vi ställt under intervjutillfällena. Enligt Trost (2010) är inte detta heller alltid 

nödvändigt (Trost, 2010:132). Att företagsnamnet inte nämns i undersökningen kan bidra till 

stark reliabilitet då intervjupersonerna troligtvist svarar som de egentligen tycker, då de inte 

behöver vara rädda för att någon ska kunna förknippa de olika svaren till dem. Dessutom 

upplevs troligen inte intervjufrågorna som personliga eller känsliga, vilket också stärker 

reliabiliteten då intervjupersonerna troligtvis ger tillförlitliga svar.   

 

Tillskillnad mot reliabilitet handlar validitet om att säkerhetsställa att det resultat 

undersökningen har fått fram är vad det sägs vara. Validitet innebär alltså att få svar på de 

frågor som krävs för att svara på syftet. Genom att ställa intervjufrågor som är relevanta för 

vårt syfte blir underökningen valid. Det är viktigt att förstå den intervjuades föreställningar 

om olika begrepp och händelser (Kvale & Brinkmann, 2009:264;Trost, 2010:133). Enligt 

hermeneutiken så har forskaren alltid en förförståelse när den ger sig in i en undersökning. 

Detta blir en nackdel med detta perspektiv då vi aldrig kan vara säkra på att tolkningen av 

empirin är korrekt, då alla har olika förståelser (Gilje & Grimen, 2007:179; Thurén, 

2007:96). För att höja validiteten frågade vi därför vad teknisk kompetensutveckling innebär 

för dem, för att på så sätt förstå deras föreställning.  
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Kvale och Brinkmann (2009) beskriver problematiken med att ha för få deltagande i en 

undersökning då generaliseringar är svåra att dra. Det kan även uppstå problem om det är för 

många intervjupersoner eftersom detta kan bidra till att forskaren inte går lika djupt och 

tolkar allt material. Lagom är att ha så många intervjupersoner som forskaren är i behov av 

för att kunna svara på sin forskningsfråga (Kvale & Brinkmann, 2009:129). I denna 

undersökning ingår fem intervjupersoner vilka är alla anställda på utvald IT-avdelning. 

Dessa fem anser vi ger mättnad för att kunna svara på vårt syfte, dock anser vi att våra fem 

deltagande är för få för att kunna dra generaliseringar och jämföra med andra grupper. 

 

4.7 Etiska överväganden 
Det är viktigt att hela tiden vara medveten om de etiska aspekterna under undersökningens 

gång. Dessa etiska övervägande hänger över forskarna vid varje val som de gör. Att tänka 

igenom sitt syfte för att ge en bra förklaring till vad undersökningen bidrar till människan, är 

viktigt. Det är även betydelsefullt att ta hänsyn till intervjupersonernas vilja och 

säkerhetsställa deras konfidentialitet. Vidare ska forskaren försöka förutse vilka följder som 

intervjupersonerna kan utsättas för efter undersökningen är klar (Kvale & Brinkmann, 

2009:78f). 

 

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra stycken forskningsetiska principer som en forskare 

måste ta hänsyn till under sin forskning. Dessa utgörs av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

För att följa informationskravet informerade vi deltagarna om vad undersökningen skulle 

handla om och ge dem information för att få dem att vilja ställa upp. Det är aldrig ett tvång 

att delta därför förtydligade vi att deltagarna själva får välja om de vill medverka eller ej. 

Likaså klargjorde vi att de har rättighet till att när som helst avsluta intervjun eller välja att 

inte svara på någon fråga. 

 

Då vi förklarat för deltagarna att de själva har makten att bestämma om de vill vara med i 

undersökningen och att de även kan avsluta intervjun när de vill, tar vi även hänsyn till 

samtyckeskravet. Respondenterna gav sitt samtycke till att vi fick göra en ljudupptagning av 

intervjun. Vi behövde enbart deltagarnas eget samtycke till intervjuerna eftersom samtliga är 

över 15 år.  

 

Genom att inte nämna deltagarnas namn eller företagets namn i rapporten gör att vi även 

försöker ge dem så stor konfidentialitet som möjligt med tanke på att de arbetar på en liten 

avdelning. På så sätt försöker vi uppnå konfidentialitetskravet, då vi inte vill att allmänheten 

ska kunna förknippa citat med en speciell deltagare inom ett specifikt företag. 

 

För att följa nyttjandekravet förtydligade vi för de deltagande att de inspelade materialet 

enbart skulle användas för att svara på vår forskningsfråga och inte till andra syften. Vi 

påpekade även att materialet inte skulle lämnas ut till någon obehörig.  

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf)  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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4.8 Förförståelse 
Vid undersökningar har vi enligt hermeneutiken alltid en förförståelse. ”Vi möter aldrig 

världen som ett blankt blad utan vissa förutsättningar som vi tar för givna.” (Gilje & 

Grimmen, 2007:179). Vidare är en förförståelse viktig för att kunna få en förståelse om det 

vi studerar. Detta eftersom vi startar en studie med idéer som ger den en inriktning och gör 

att vi vet vad det är som är viktigt när det empiriska materialet ska tolkas (Becker, 2008:25; 

Gilje & Grimmen, 2007:179). 

 

Vidare har vi alltid en vardagsförförståelse (Aspers, 2011:38). En sådan förförståelse är vi i 

olika grad omedvetna om eftersom den grundar sig på det vardagsliv som vi har socialiserats 

in i (Becker, 2008:25; Thurén, 2007:62). En förförståelse kan dock också vara av teoretisk 

karaktär då forskaren har tagit del av teorier om fenomenet och på så sätt skapat sig en 

uppfattning om vad det handlar om. Teori- och vardagsbaserad förförståelse är båda viktiga 

för att kunna få en förståelse utifrån vår tolkning av studieobjektet (Aspers, 2011:38).    

 

Vår förförståelse är till stor del baserad på en vardagsförförståelse då vi tror att de anställda 

på IT-avdelningen ständigt påverkas av tekniska förändringar eftersom deras arbetsuppgifter 

baseras på teknik. Då dagens samhälle och dess teknik förändras så fort så behöver de 

kontinuerligt utveckla deras kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Likaså är 

uppdateringen av kompetens viktigt för att kunna konkurera med andra företag. Detta har 

även återkommit i litteratur vi har tagit del under våra år på Högskolan i Borås, vilket gör att 

vi på så sätt även har en teoretisk förförståelse.  

 

Vidare har vi en vardagsförförståelse om att eftersom de anställda på en IT-avdelning 

arbetar med just IT så är de troligtvis intresserade av teknik och på så sätt även teknisk 

utveckling. Med andra ord tror vi att deras intresse underlättar deras arbete eftersom de 

troligtvis inte blir avskräckta när det sker tekniska förändringar utan snarare gillar det. På 

grund av denna förförståelse valde vi att basera vår studie på anställda som arbetar med IT.     
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5. Resultat 
 

I detta kapitel redovisas undersökningens resultat som grundas på de genomförda 

intervjuerna. Resultatet är indelat i olika teman som utgår ifrån undersökningen syfte och 

frågeställningar. 

 
 

5.1 Tekniska förändringar i företaget som berör IT-avdelningen 
En stor teknisk förändring inom företaget som berör IT-avdelningen är att de håller på att 

implementera ett nytt globalt affärssystem, som skiljer sig mycket från det tidigare. En 

anledning till att de behövde byta affärssystem var att det tidigare affärsystemet inte 

supportades längre.  

 

”Det är en ganska stor installation eftersom det är flera länder som är inblandade. Det är 

alltså många fler användare i den nya versionen än i den tidigare.” 

 

En anställd på IT-avdelningen berättar att det nya affärssystemet kommer att påverka allting 

mellan ordrar, lager och processer och så vidare. En annan IT-anställd framhåller att det nya 

affärssystemet kommer innebära stora möjligheter när det är helt klart, exempelvis kommer 

det att underlätta arbetet mellan de olika länderna när de använder samma affärssystem. 

Supporten blir på så sätt lättare. Det nya affärssystemet innebär därmed en stor förbättring 

för supportsystemet och ger ett lättare samarbete mellan länderna. Detta globala system 

ställer dock krav på supportfunktionen då det som de gör i Sverige också kommer att 

påverka andra länder. Det är nödvändigt att de hela tiden tänker på att allt som de gör, även 

påverkar andra. Därför måste de ha en öppen dialog innan de tar ett beslut.  

 

En annan förändring är att det även kommer att skapas ett globalt ärendehanteringssystem 

som gör att det blir lättare för de anställda på IT-avdelningen att ta del av alla ärenden när de 

kommer att finnas på samma ställe. En IT-anställd beskriver det nya 

ärendehanteringssystemet som: 

 

”Det blir mycket enklare plus att vi har kvar information på ärendena i systemet för var och 

en av oss att leta på när man känner att ”det här” måste ha hänt innan, då kan jag kolla hur 

det löstes förra gången. Så vi bygger upp kunskapen i supportorganisationen på det sättet 

också.” 

 

Några anställda på IT-avdelningen menar också att eftersom utvecklingen hela tiden går 

framåt sker det ständigt förbättringar inom företaget. Exempelvis genom att företaget får nya 

maskiner som kräver nya programvaror.   

 

5.2 Hur teknisk utveckling förändrar teknisk kompetensutveckling 
 

5.2.1 Nya möjligheter 
Gemensamt för alla anställda på vår utvalda IT-avdelning är att de anser att den tekniska 

utvecklingen har skapat bättre förutsättningar för att lösa tekniska problem inom företaget. 

Den tekniska utvecklingen har också skapat nya sätt att arbeta på. Exempelvis berättar en 

anställd att de på IT-avdelningen kan fjärrstyra företagets datorer och på så sätt hjälpa andra 

personer inom företaget när de har problem med sin dator. Detta underlättar för de IT-
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anställda då de inte behöver gå till varje avdelning för att lösa problemen. Likaså underlättar 

fjärrstyrningen då det kan vara svårt att förklara problemlösningarna över telefon, detta då 

det är lättare att visa dessa. Den tekniska utvecklingen har även bidragit till fler möjligheter 

som underlättar deras arbete. 

 

”Vi har exempelvis ett program som inventerar alla datorer, så vi får fram en lista på all 

hårdvara och mjukvara. Vi får även fram vad datorn heter, vilken skrivare den är kopplad 

till och en massa sådan information. Detta kan vara väldigt bra att använda om någon 

ringer och det är strul så har vi ett nummer på varje dator installerat, då kan vi se exakt 

med hjälp av numret på datorn, vilken version av program det är, vad det är för hårdvara 

och när den installerades osv.  Så det är sådana där småverktyg som vi har.” 

 

Flera anställda på IT-avdelningen anser även att telefoni men framförallt e-post har gjort det 

lättare att kommunicera med varandra inom företaget och snabbare kunna ge svar på frågor. 

Detta underlättar även kommunikationen med produktionen i andra länder. En IT-anställd 

berättar också att systemen är mer användarvänliga idag och att det går snabbare att sätta 

upp nya system. 

 

”Det går väl snabbare o sätta upp nya system och de är ju oftast enklare idag tycker jag 

eftersom man följer guider kanske. Övriga anställda börjar också förstå mer hur det funkar. 

Ja, det mesta går lite fortare helt enkelt.” 

 

Enligt den IT-anställde har utvecklingen därmed skapat nya möjligheter då övriga på 

företaget lättare hänger med i utvecklingen. Detta underlättar för IT-avdelningen i deras 

supportfunktion.  

 

5.2.2 IT-anställdas intresse för teknisk utveckling 
De anställda på IT-avdelningen framhåller den tekniska utvecklingen som positiv.  Samtliga 

är intresserade av tekniska förändringar och tycker om när utvecklingen går framåt. En IT-

anställd beskriver det så här: 

 

”Tekniken är ju framtiden liksom, och det går ju inte att bromsa utvecklingen. Det är bättre 

att uppmuntra utvecklingen och så, det tycker jag är otroligt viktigt.” 

 

Några IT-anställda talar om att det är intresset som driver och ger energi till att ta till sig ny 

teknisk kompetens. En IT-anställd beskriver det: 

 

”Jag läser om teknik för att jag tycker det är intressant. Intresset gör att jag har en väldigt 

stor energi till att lära mig saker hela tiden utan det specifika målet att just lära mig. Sen 

har jag vips fått ny kunskap.” 

 

Eftersom de anställda på IT-avdelningen är intresserade av den tekniska utvecklingen är de 

snabba på att ta till sig ny kompetens. De beskriver att intresset gör att de hela tiden vill lära 

sig mer. En IT-anställd berättar också att när de upptäcker något nytt är de snabba på att 

undersöka om det är något de kan använda i företaget för att underlätta framtida arbete. Det 

är på så sätt viktigt att de IT-anställda kan urskilja vad som är användbart och vad som inte 

är användbart för företaget, detta eftersom det ständigt utvecklas nya programvaror. 
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5.2.3 Ständig utveckling  
Att det behövs mer teknisk kompetensutveckling är alla anställda på IT-avdelningen överens 

om. Detta för att kunna hänga med i den snabba utvecklingen i högre utsträckning, då ny 

kompetens snabbt blir gammal. En IT-anställd beskriver det: 

 

”Det är ju nya grejer hela tiden och så sitter man där liksom, jaha nu hade vi en utbildning i 

det systemet fast det är ju inte aktuellt längre, för det var ju igår. Så det skulle nog behövas 

mer kompetensutveckling helt klart.” 

 

Den IT-anställde berättar att den tekniska utvecklingen gör det svårt att hänga med. Även 

om intresset finns för detta beskriver flera anställda att det är svårt att få tiden att räcka till i 

dagens förändringstakt. 

 

”Det ultimata skulle vara att man hade mer tid att lägga på sin kompetensutveckling. Mer 

tid att sätta sig och lära sig grejerna på ett mer ordentligt sätt. Jag tror att det är ganska 

vanligt att man känner så.” 

 

5.3 Hur de anställda som arbetar på IT-avdelningen får ny teknisk 
kompetens 

5.3.1 Initiativtagande till teknisk kompetensutveckling 
De anställda på IT-avdelningen upplever att initiativtagande till teknisk 

kompetensutveckling sker på olika sätt. Samtliga IT-anställda är överens om att 

initiativtagandet i första hand ligger hos dem själva när det gäller att få ny teknisk 

kompetens.  

 

”Men jag skulle nog vilja säga att det är jag som anställd som ofta känner ett behov av att 

nu måste jag få mer kunskap i det här, jag måste specialisera mig i detta och då lägger jag 

fram ett önskemål till chefen, jag skulle vilja gå ”det här”. Så det är ett samspel mellan 

medarbetare och chef skulle jag säga.” 

 

Det handlar om att de IT-anställda känner ett behov av att utvecklas för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter. Dock måste chefen ge samtycke till den efterfrågade tekniska 

kompetensutvecklingen när det gäller utbildningar. Detta brukar dock inte vara något 

problem så länge det är relevant för arbetet. Det framkommer även av några av de IT-

anställda att medarbetarsamtal är ett tillfälle att tala om var de är just nu och vad de vill 

utvecklas till. En anställd beskriver det som: 

 

”Vi har de här årliga utvecklingssamtalen, då kan det ju komma upp något också som kan 

vara aktuellt, det brukar vara någon serverutbildning varje år som man får.” 

 

Det framkommer dock av flera anställda på IT-avdelningen att det inte enbart är vid dessa 

tillfällen som de kan diskutera med sin chef om eventuella kurser som de vill gå. Det kan de 

göra under hela året. De förklarar att de kan gå till chefen när de känner att det behöver. 

 

Initiativtagande till teknisk kompetensutveckling sker inte enbart genom samarbete mellan 

chef och anställd. En IT-anställd berättar om att när det uppstår tekniska problem i företaget 

vänder sig övriga anställda till IT-avdelningen för att få hjälp med att lösa problemet. Då blir 

det upp till de anställda på IT-avdelningen att skaffa den kompetens som behövs för att lösa 

detta. 



 

 

24 

 

Det kan även vara chefen som tar initiativ till att de anställda på IT-avdelningen ska arbeta 

på ett nytt sätt eller i nya system, eftersom ledningen kräver en förändring inom företaget. 

Det framkommer även från en IT-anställd att det kan komma krav till förändring från 

myndigheterna.  En annan IT-anställd berättar om att de även kan få indikationer från deras 

leverantörer att det har skett förändringar i deras programvaror som de behöver få 

kompetens om för att underlätta arbetet.   

 

5.3.2 Tillvägagångssätt för att få ny teknisk kompetens 
Samtliga anställda på IT-avdelningen lyfter fram interna och externa utbildningar som ett 

viktigt sätt att få ny teknisk kompetens. De IT-anställdas önskemål om kompetensutveckling 

kan bland annat uppmärksammas genom deras medarbetarsamtal. De externa utbildningarna 

kan exempelvis vara att någon av deras leverantörer kommer till företaget och utbildar dem i 

deras programvaror. De har även konsulthjälp som hjälper dem att sätta ihop nya system och 

undervisar dem i dessa. När det finns möjlighet åker de anställda på IT-avdelningen också 

iväg på olika kurser. Dock upplever de IT-anställda att det inte alltid finns möjlighet till 

dessa kurser, då tiden inte räcker till. Trots att de IT-anställda framhåller att de gärna vill 

backa upp varandra har de inte alltid möjlighet att gå samma kurser, utan måste fokusera på 

sitt eget specialområde. Då det inte finns möjlighet att gå samma kurser, men ändå ta del av 

varandras områden, för de ständigt dokumentation inom avdelningen. 

 

”Vi har en del rutiner där det ingår att dokumentera hur man ska göra för att andra efter 

oss ska kunna ta del av det också. Det är även så att om inte vi finns här på plats så måste 

någon annan kanske lösa den arbetsuppgiften, då måste man dokumentera hur man ska 

göra i så fall.” 

 

Vid sjukdom finns det på så sätt möjlighet att backa upp för varandras arbete genom att de 

har de här ”lathundarna” som de kan titta i. En IT-anställd beskriver det som en trygghet då 

inte företaget ”står still” för att någon är frånvarande.  

 

I och med att de IT-anställda sitter öppet på avdelningen har de lätt att kommunicera med 

varandra. När det uppstår problem kan de därför enkelt fråga och diskutera sig fram till en 

lösning.  Några anställda på IT-avdelningen framhåller också att internet är ett bra 

hjälpmedel för att ta till sig ny teknisk kompetens. En IT-anställd beskriver det: 

 

”Ibland är det ju faktiskt så enkelt att man använder internet också. Det kan ju vara allt från 

supportärenden, man vet att det här ska gå att lösa och då får man hjälp utav vad som finns 

på internet, så hittar vi de lösningar som behövs. Google är ju den motorn som hittar det 

mesta. Sen ligger ju vår kompetens i att veta vad vi söker efter, vem som helst kanske inte 

bara sätter sig och letar upp någonting på nätet. Man vet inte vad som är sant eller vad som 

fungerar.” 

 

Det framkommer att de anställda på IT-avdelningen har en baskompetens som gör att de vet 

vad de ska leta efter och vad som fungerar när de söker information. Några IT-anställda 

berättar också att det finns andra sätt att individuellt ta del av ny teknisk kompetens genom 

att läsa tidskrifter och att testa sig fram till en lösning. 

 



 

 

25 

 

6. Diskussion 
 

I detta kapitel återknyts undersökningens resultat till tidigare forskning och teorier. Detta 

visas under de teman som resultatet redovisade. Därefter följer en slutsats där studiens syfte 

och frågeställningar framförs. Vidare får läsaren ta del av en metoddiskussion, återkoppling 

till förförståelse och förslag till vidare forskning.  

 
 

6.1 Resultatdiskussion  

6.1.1 Tekniska förändringar i företaget som berör IT-avdelningen 
Resultatet visar att företaget håller på att implementera ett nytt affärssystem som innebär en 

stor teknisk förändring som berör de IT-anställda. Det nya affärssystemet är olikt det förra 

som hade slutat supportas. Implementeringen av det nya affärssystemet innebär bland annat 

att lager- och orderhantering förbättras. Även supportfunktionen och samarbetet mellan 

länderna kommer att underlättas då alla kommer använda samma affärssystem. Det är dock 

nödvändigt att de anställda på IT-avdelningen har en öppen dialog innan beslut fattas 

eftersom detta även påverkar andra länder. Det kommer även att skapas ett globalt 

ärendehanteringssystem, som innebär stora möjligheter eftersom alla ärenden kommer att 

finnas på ett ställe, där de anställda på IT-avdelningen lättare kan ta del av dessa. Detta kan 

skapa kompetensutbyte mellan de IT-anställda genom att de kan gå tillbaka och leta upp 

gamla ärenden och se hur de gick tillväga för att lösa dessa. Enligt resultatet är dock inte det 

nya affärssystemet och ärendehanteringssystemet de enda förändringarna som sker inom 

företaget. Utvecklingen går hela tiden framåt vilket gör att företaget exempelvis införskaffar 

nya maskiner med nya programvaror eller andra förbättringar. 

 

Drejer och Riis (1999:633) beskriver i sin tidigare forskning en typ av kompetens, den så 

kallade ”Complex systems connecting many persons in different departments and 

organizational units” som innebär att människor samverkar med varandra för att konkurrera. 

Denna typ av kompetens överensstämmer med vårt resultat eftersom företaget vår studie 

grundar sig på håller på att implementera ett nytt affärssystem som ska förbättra bland annat 

orderhantering och supportfunktionen. De anställda på IT-avdelningen arbetar dessutom i 

grupp och delar med sig av sin kompetens, vilket gör att de tillsammans skapar ett bättre 

resultat för företaget. Även tidigare forskning av Brown och Duguid (1991:43f) diskuterar 

betydelsen av att anställda löser problem tillsammans genom att ta del av varandras 

erfarenheter. Det nya ärendehanteringssystemet kommer innebära möjligheter av denna typ 

på IT-avdelningen. I ärendehanteringssystemet kommer gamla ärenden finnas samlade som 

de IT-anställda kan ta del av och på så sätt få kompetens om hur detta löstes tidigare och få 

tips om hur de kan lösa liknande problem.  

 

I vår teorianknytning beskriver Ellström (2010:27) ett teknisk- rationellt perspektivet som att 

förändringar gör att behovet av kompetensutveckling ökar. Han menar att ökad kompetens 

hos de anställda bidrar till att företag ökar sin produktion och lönsamhet. I och med dagens 

förändringstakt hade företaget, som studien grundar sig på, behov av att utveckla sitt 

affärssystem. Detta eftersom det gamla inte supportades länge och inte fungerade fullt ut. 

Den ständiga utvecklingen gör även att det hela tiden sker uppdateringar av företagets olika 

system som även detta leder till förbättringar hos företaget. Vidare redogör Ellström 

(1992:27) för sitt anpassningsperspektiv där den anställde måste anpassa sig efter de regler 

som kommer uppifrån organisationen. Företaget i vår studie har på så sätt behövt anpassa sig 
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efter utvecklingen i omvärlden och bland annat uppdaterat sina system. Det finns då krav 

från organisationen att de anställda på IT-avdelningen måste anpassa sin kompetens efter det 

nya affärssystemet och andra förbättringar för att de ska fortsätta kunna utföra sina arbeten.  

 

6.1.2 Hur teknisk utveckling förändrar teknisk kompetensutveckling 

6.1.2.1 Nya möjligheter 
Enligt resultatet är de anställda på IT-avdelningen överens om att den tekniska utvecklingen 

har bidragit till dels bättre förutsättningar för att lösa tekniska problem, dels nya 

arbetsmetoder. Exempelvis underlättar fjärrstyrning av företagets datorer de IT-anställdas 

arbete eftersom de kan visa och lösa problemen istället för att bara förklara lösningen över 

telefon. De IT-anställda behöver med andra ord inte gå till en annan avdelning när 

personalen behöver hjälp, utan kan supporta dem på avstånd. Den tekniska utvecklingen gör 

att systemen blir mer användarvänliga vilket underlättar deras supportfunktion då övriga 

anställda har lättare att förstå systemen. Genom nya kommunikationsmedel, så som 

exempelvis e-post, har det blivit lättare att dels kommunicera inom företaget och andra 

länder, dels gett de IT-anställda en möjlighet att snabbare besvara frågor.  

 

I tidigare forskning av Brown och Duguid (1991:48,50-52) förklaras betydelsen av att 

anställda behöver kunna kommunicera med varandra för att utföra ett bra arbete. Detta visar 

sig i vårt resultat genom att tekniska hjälpmedel så som e-post förbättrar kommunikationen 

då de IT-anställda på avdelningen snabbare kan ge svar på frågor och på så sätt supporta de 

övriga anställda på företaget. Vidare beskriver Brown och Duguid (1991:53f) en negativ 

sida av att företag utvecklar sina maskiner, då det kan leda till att anställdas kompetens inte 

krävs i samma utsträckning längre, vilket i sin tur betyder att innovationen avtar. I resultatet 

av vår forskning visar dock på att de anställda på IT-avdelningen ser den tekniska 

utvecklingen som positiv eftersom det underlättar deras arbete som supportfunktion.  

 

6.1.2.2 IT-anställdas intresse för teknisk utveckling  
Resultatet visar att samtliga anställda på IT-avdelningen är intresserade av tekniska 

förändringar och att det är positivt att tekniken utvecklas. Det framkommer även att det är 

viktigt att uppmuntra utvecklingen eftersom tekniken är en del av framtiden. Vidare gör de 

IT-anställdas intresse för tekniken att de hela tiden vill utveckla sina kompetenser och 

intresset ger dem energi till att ständigt lära sig nytt. Många gånger har de inte målet av att 

lära sig något nytt, utan kompetensen kommer med intresset för tekniken. Genom intresset 

är de anställda på IT-avdelningen snabba på att ta till sig ny kompetens när det sker tekniska 

förändringar. Likaså kan de avgöra om nya uppdateringar går att använda i företaget. 

 

I tidigare forskning redogör Ellström och Kock (2008:13) för olika effekter av 

kompetensutveckling. En effekt är att kompetensutveckling ökar individens intresse och 

motivation för att utveckla mer kompetens. Till skillnad mot Ellström och Kock så visar 

resultatet av vår undersökning att de anställda på IT-avdelningen har ett intresse för teknik 

som driver dem till att hela tiden lära sig mer. I många fall är det alltså intresset som 

motiverar de IT-anställda att utveckla sin kompetens.  

 

Savanevičienė, m fl. (2008:81,84) beskriver i sin forskning att den mjuka kompetensen det 

vill säga de personliga egenskaperna, är en viktig del av dagens strategiska 

kompetensutveckling. För att individen ska kunna uppnå en strategisk kompetens krävs det 

att individen är motiverad till kompetensutveckling. I resultatet av vår undersökning 

framkommer det att de anställda på IT-avdelningen vill utvecklas och att deras intresse 
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skapar motivation till det, vilket är viktigt för att utveckla strategisk kompetens. Deras 

personliga intresse är med andra ord viktigt för deras motivation till kompetensutveckling. 

Eftersom resultatet visar på att de anställda på IT-avdelningen har motivation till 

kompetensutveckling skulle det enligt Savanevičienė, m fl. göra att de IT-anställda utvecklar 

sina personliga egenskaper. Dock framkommer det att det är de hårda kompetenserna som är 

de viktigaste i de IT-anställdas tekniska kompetensutveckling och inte de mjuka 

kompetenserna. Exempelvis visar sig detta i behovet av att de IT-anställda lär sig nya 

system.   

 

I vår teorianknytning beskriver Ellström (2002:338f) ett utvecklingsinriktad lärande som ett 

lärande där individen har ett prövande förhållningssätt då denne ifrågasätter och påverkar 

sitt arbete. Individen ska inte vara låst till gamla arbetssätt och metoder utan istället utveckla 

nya. Det finns likheter i detta kreativa lärande och vårt resultat eftersom de IT-anställdas 

intresse för teknik och dess utveckling gör att de inte vill vara låsta i det gamla. De tycker 

istället om att utforska det nya och hitta nya metoder och arbetssätt. De anställda på IT-

avdelningen är på så sätt beredda på att ifrågasätta det gamla och undersöka vad som istället 

kan vara användbart i deras arbete. 

 

Enligt Ellström (1992:107) handlar en del av det teknisk-rationella perspektivet om att de 

anställda utvecklar sin kompetens för att tillfredsställa sin chef. På den utvalda IT-

avdelningen visade det sig dock vara så att de anställda inte enbart införskaffar ny 

kompetens för att glädja sin chef, utan det handlar i många fall om att de vill lära sig nytt på 

grund av deras intresse för ny teknik. 

6.1.2.3 Ständig utveckling 
Enligt resultatet blir kunskap snabbt gammal, vilket gör att de anställda på IT-avdelningen 

behöver mer teknisk kompetensutveckling för att kunna hänga med i den ständiga 

utvecklingen. De anställda på IT-avdelningen har intresset för att utveckla sina tekniska 

kompetenser, men i och med att det kontinuerligt sker förändringar i den tekniska världen 

finns det inte alltid tid att vara uppdaterad. Det framkommer i resultatet att de anställda på 

IT-avdelningen vill ha mer tid för att ordentligt kunna sätta sig in i de nya uppdateringarna.  

 

I vår teorianknytning menar Ellström (1992:108) att det teknisk- rationella perspektivet 

innebär att den tekniska utvecklingen styr behovet av kompetensutveckling. På så sätt krävs 

det att företag satsar mer på kompetensutveckling när det sker förändringar. Detta bekräftas i 

vårt resultat eftersom de IT-anställda känner ett behov av mer teknisk kompetensutveckling 

eftersom det hela tiden sker nya tekniska förändringar som gör att teknisk kompetens snabbt 

blir oaktuell.   

 

Även i tidigare forskning beskriver Ellström och Kock (2008:5) att utvecklingen av 

internationaliseringen och informationsteknik gör att kompetensbehovet ökar. För att företag 

ska kunna hänga med i dagens utveckling krävs det att de lägger resurser på 

kompetensutveckling. Det anställda på IT-avdelningen behöver mycket 

kompetensutveckling för att kunna hänga med. Vårt resultat visar att det är resurser i form 

av tid som är avgörande för de IT-anställdas kompetens. Om mer tid fanns att lägga på 

kompetensutveckling skulle de ha lättare att hänga med i utvecklingen.    
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6.1.3 Hur de anställda som arbetar på IT-avdelningen får ny teknisk 
kompetens 

6.1.3.1 Initiativtagande till teknisk kompetensutveckling 
Enligt resultatet sker initiativtagandet till teknisk kompetensutveckling på olika sätt på IT-

avdelningen. Främst ligger ansvaret för att utveckla ny teknisk kompetens hos de IT-

anställda själva. Vid tekniska problem är det till IT-avdelningen som de övriga anställda 

inom företaget vänder sig för att få hjälp. På så sätt blir det de IT-anställdas ansvar att 

införskaffa nödvändig kompetens för att kunna lösa dessa problem. Dock ligger ansvaret 

inte enbart hos de IT-anställda i initiativtagande till den tekniska kompetensutvecklingen 

utan det är även ett samspel mellan de IT-anställda och deras chef. Den IT-anställde känner 

ett behov av kompetensutveckling och lägger fram önskemål till chefen, som i sin tur måste 

ge sitt samtycke till detta. Så länge den önskade utbildningen är relevant för den IT-

anställdes arbete brukar det dock inte vara några problem att få chefens samtycke. De årliga 

medarbetarsamtalen kan vara ett bra tillfälle för den IT-anställde att lägga fram önskemål 

om utveckling, men de har även möjlighet att göra det under övriga året också om behov 

finns. Initiativtagande till teknisk kompetensutveckling kan även komma direkt från chefen 

och ledningen som vill att de IT-anställda exempelvis ska arbeta på ett nytt sätt. Det kan 

även komma krav på förändringar från myndigheter som gör att de IT-anställda måste 

utveckla sina kunskaper. Likaså kan det komma indikationer till teknisk 

kompetensutveckling från företagets leverantörer när de har utvecklat sina programvaror.   

 

Ellström och Kock (2008:5) skriver i tidigare forskning att företag vill konkurrera på 

marknaden och detta gör de genom ökad kompetens hos de anställda. Initiativ till 

kompetensutveckling kommer på så sätt från företagets ledning. Detta visas i resultatet då 

initiativ till teknisk kompetensutveckling kan komma från chefen, även om det många 

gånger är de IT-anställda som känner av ett behov av att införskaffa ny kompetens.  

 

Ellström (1992:27) beskriver anpassningsperspektivet som att den anställde anpassar sin 

kompetens efter sitt arbete. Även Granberg (2009:113) menar att anpassningsinriktad 

lärande innebär att den anställde anpassar sin kompetens efter sina arbetsuppgifter det vill 

säga utvecklar kompetenser som är relevanta för sin arbetsuppgift. I resultatet i 

undersökningen framgår det att de anställda på IT-avdelningen måste anpassa sig efter 

chefens krav på ny kompetens. De IT-anställda måste även anpassa sig efter leverantörers 

indikationer eftersom deras uppdateringar ger de IT-anställda nya möjligheter i deras arbete. 

Vidare beskriver Ellström (1992:28) att utvecklingsperspektivet ger den anställde en 

möjlighet att påverka sin kompetens. Granberg (2009:125) menar också på att i ett 

utvecklingsinriktad lärande har den anställde ett större handlingsutrymme och på så sätt 

frihet att påverka hur arbetsuppgifterna ska lösas. Resultatet visar att de anställda på IT-

avdelningen har ett eget ansvar för sin tekniska kompetensutveckling och det är många 

gånger upp till dem själva att lära sig det som de behöver för att kunna lösa de övriga 

anställdas tekniska problem.  Enligt Ellström (2002:339f) har anpassnings- och 

utvecklingsinriktat lärande en dubbelhet eftersom båda är nödvändiga i ett företag, så länge 

de finns en balans mellan dem. Enligt resultatet av undersökningen sker initiativtagande till 

teknisk kompetensutveckling många gånger genom ett samspel mellan chef och IT-anställd. 

Den IT-anställde känner ett behov av kompetensutveckling, men behöver klartecken från sin 

chef. Vidare sker initiativtagande till teknisk kompetensutveckling både genom att de måste 

anpassa sig efter chefens krav men även genom egna initiativ. Enligt resultatet är det 

anpassningsinriktade lärandet det främsta för de IT-anställda eftersom deras arbetsuppgifter, 

metoder och resultat är givna, detta eftersom de måste följa företagets mål och riktlinjer. De 

IT-anställda kan inte ta egna initiativ till att införa vad som helst på företaget, utan 
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införandet måste ske i samråd med chefen. Dock visar resultatet på att det 

utvecklingsinriktade lärandet också är en viktig del för de IT-anställda. De upplever sig inte 

låsta i sitt arbete, utan är i viss mån fria att ta egna initiativ till sitt lärande. I och med att den 

tekniska utvecklingen ständigt går framåt känner de IT-anställda att de inte har tillräckligt 

med kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter.  

 

Som vi tidigare nämnt visar resultatet att de anställda på IT-avdelningen har ett intresse för 

teknik som driver dem till att undersöka nya programvaror. Detta understryker att det 

utvecklingsinriktade lärandet också är en viktig del i deras lärande, eftersom deras intresse 

motiverar de IT-anställda att vilja utveckla sin kompetens. Intresset gör således att de 

införskaffar kompetens utan direktiv från sin chef som de kan använda i sitt arbete. Med 

andra ord är både det utvecklings- och anpassningsinriktade lärandet en viktig del för de IT-

anställda när det gäller initiativtagandet. Det beror på vilken synvinkel som väljs att 

studeras, företagets eller anställdas.   

 

6.1.3.2 Tillvägagångssätt för att få ny teknisk kompetens 
Resultatet visar att ett centralt sätt för de IT-anställda att få ny teknisk kompetens, är genom 

interna och externa utbildningar. Externa utbildningar kan exempelvis ske genom att en 

leverantör besöker företaget och ger utbildning i deras programvaror. De anställda på IT-

avdelningen har även tillgång till konsulthjälp som hjälper dem att sätta ihop nya system och 

ger utbildning om dessa. När det finns tillfälle kan de IT-anställda även åka iväg på kurser 

utanför företaget. De IT-anställda kan föra fram sina önskemål om teknisk 

kompetensutveckling i de årliga medarbetarsamtalen. Dock upplever de IT-anställda att de 

inte alltid finns tid till att vidareutbilda sig. Det finns inte heller alltid möjlighet att gå 

samma kurser, utan de måste i första hand koncentrera sig på det egna specialområdet. De 

IT-anställda vill dock backa upp varandras arbete och detta gör de istället genom ständig 

dokumentation som de andra på avdelningen kan ta del av. Genom att ha dokumentation 

som rutin där de beskriver hur de går tillväga för att utföra en arbetsuppgift, kan de anställda 

på IT-avdelningen backa upp varandras arbete om någon skulle vara frånvarande. Ett annat 

sätt att utveckla ny teknisk kompetens är genom kommunikation mellan varandra. De 

anställda på IT-avdelningen sitter öppet vilket gör att de enkelt kan fråga varandra när det 

uppstår problem och på så sätt komma fram till en lösning på problemet tillsammans. Vidare 

beskrivs Internet som ett bra sätt att ta till sig ny teknisk kompetens. Mycket information går 

att hitta där och deras tidigare kompetens gör att de vet vad de ska leta efter och vad som är 

pålitlig information. Ett annat sätt att individuellt utveckla ny teknisk kompetens är att läsa 

tidsskrifter om ämnet och att testa sig fram och på så sätt komma fram till en lösning.  

 

I vår teorianknytning redogör Ellström (2010:24) för tre strategier för kompetensutveckling. 

Den första strategin är ”lära-på-jobbet” som innefattar exempelvis kurser på arbetsplatsen 

och arbete i grupp. Enligt undersökningens resultat får de anställda på IT-avdelningen 

exempelvis ny teknisk kompetens om programvaror genom att deras leverantörer kommer 

till deras arbetsplats och lär ut dessa. De anställda går även på andra interna kurser. 

Ellströms (2010:24) andra strategi är ”lära-sig-själv” som innebär självstudier eller kurser 

utanför arbetsplatsen. Resultatet visar att de anställda på IT-avdelningen i mån av tid åker 

iväg på kurser som sker utanför företaget. De IT-anställda utvecklar även individuell teknisk 

kompetens genom internet, tidsskrifter och genom att testa sig fram till en lösning. Den 

tredje strategin av Ellström (2010:24) är ”lära-av-andra”, som är en kombination av de andra 

två strategierna och innefattar exempelvis studiebesök på andra arbetsplatser. I resultatet 

framgår det inte om de IT-anställda brukar åka iväg på studiebesök. På så sätt får det 

troligtvis inte kompetens från andra företag på det sättet. Däremot lär de sig av varandra 
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inom avdelningen genom att de dokumenterar hur de går till väga för att lösa en uppgift, 

som de andra på IT-avdelningen sen kan ta del av. De skaffar även teknisk kompetens 

genom kommunikation då de kan fråga varandra. Detta är den viktigaste strategin för de IT-

anställda att utveckla ny teknisk kompetens eftersom det inte alltid finns tid att gå på kurser. 

Enligt Ellström (2010:25) är det oftast en kombination av de tre strategierna som ökar 

individens kompetens, vilket enligt resultatet verkar ske hos de anställda på IT-avdelningen. 

 

I tidigare forskning av Brown och Duguid (1991:40-44) beskrivs betydelsen av ett samspel 

mellan arbetspraktik, lärande och innovation för att få en bra arbetsplats. De framhåller att 

praktiken är en väldigt viktig del för att kunna utföra ett arbete. Likaså förespråkar de 

communities of practice då de anställda diskuterar sig fram till olika lösningar på problem 

som uppstår. Som tidigare redovisades har de IT-anställda som rutin att föra dokumentation 

som gör de kan backa upp varandras arbete. De anställda på IT-avdelningen kan lätt 

kommunicera med varandra och diskutera sig fram till lösningar eftersom de sitter i ett öppet 

kontorslandskap. 

 

Enligt Ellström och Kock (2008:27) finns även åtgärder för kompetensutveckling. Dessa 

består exempelvis av karriärplanering, interna och externa kurser, utveckla informellt 

lärande genom till exempel arbetsrotation. Ett företag bör använda sig av flera av dessa 

åtgärder vid kompetensutveckling. Resultatet av undersökningen visar att karriärplanering 

hos de anställda på IT-avdelningen sker genom de årliga medarbetarsamtalen där de IT-

anställda kan föra fram önskemål om kompetensutveckling. De IT-anställda tar även som 

tidigare redovisat del av interna och externa kurser. I och med att de IT-anställda även 

dokumenterar sina arbetsuppgifter gör att de i olika grad kan utföra varandras 

arbetsuppgifter när det är ett måste. På så sätt sker en viss form av arbetsrotation, även om 

det inte är tanken eftersom de IT-anställda har sina specialområden. Samtliga av de nämnda 

åtgärderna för kompetensutvecklingen sker därmed hos de anställda på IT-avdelningen.  

 

Slutligen visar den tidigare forskningen av Savanevičienė, m fl. (2008:84) att strategisk 

kompetens kan utvecklas genom lärande på arbetsplatsen, coachning, formella studier, 

utbildning/seminarier och självstudier. Precis som vi påpekat tidigare utvecklar de anställda 

på IT-avdelningen sin tekniska kompetens genom självstudier såsom internet och tidskrifter, 

genom interna och externa kurser och genom lärande på arbetsplatsen som exempelvis att de 

lär sig av varandra genom kommunikation.  
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6.2 Slutsatser 

6.2.1 Studiens slutsatser 
Syftet med uppsatsen var att få förståelse för om de anställda på en IT-avdelning inom 

tillverkningsindustrin upplever att den tekniska utvecklingen ändrar förutsättningarna för 

deras tekniska kompetensutveckling. För att kunna besvara detta syfte formulerade vi dessa 

frågeställningar: 

 

1. På vilka sätt upplever de anställda på en IT-avdelning att det sker tekniska 

förändringar på företaget som berör deras arbete? 

2. Hur upplever de anställda på en IT-avdelning att teknisk utveckling förändrar deras 

tekniska kompetensutveckling? 

3. Hur kan anställda på en IT-avdelning få ny teknisk kompetens? 

 

Utifrån vår resultatdiskussion drar vi följande slutsatser gentemot våra frågeställningar. 

 

Det sker tekniska förändringar inom företaget genom exempelvis olika uppdateringar i deras 

olika system vilket ger de anställda på IT-avdelningen nya möjligheter att utföra sina 

arbetsuppgifter. I och med att de behöver kunna vara konkurrenskraftiga gentemot andra 

företag, blir det ett krav för företaget att utföra dessa uppdateringar i systemen.  

 

Den tekniska utvecklingen har bidragit till att det har skapats nya möjligheter för de IT-

anställda att lösa tekniska problem genom nya metoder. De anställda på IT-avdelningen är 

även intresserade av teknik som påverkar den tekniska kompetensutvecklingen genom att de 

vill utveckla sin kompetens. De upplever därmed den ständiga utvecklingen som positiv, 

men att de behöver mer teknisk kompetensutveckling för att kunna hänga med, då deras 

kompetens snabbt blir gammal. Dock finns det inte tillräckligt med tid, även om de IT-

anställda önskar att de hade det.  

 

Initiativtagandet till teknisk kompetensutveckling beskriver de anställda på IT-avdelningen 

som ett samspel mellan dem själva och deras chef. Ibland är det företaget som styr 

kompetensutvecklingen i och med att det sker en förändring i något system, men många 

gånger är det de IT-anställda som känner ett behov av ny kompetens, som kan tillgodoses 

genom kurser som chefen måste godkänna. De IT-anställda får även ny teknisk kompetens 

genom utbildningar av leverantörer, dokumentation av varandras arbetsuppgifter, 

kommunikation inom avdelningen och de anställdas personliga kompetens som drivs av 

deras IT intresse. Denna personliga kompetens införskaffas genom exempelvis internet och 

tidskrifter. 

 

I och med att den tekniska utvecklingen går fort framåt behöver de IT-anställdas tekniska 

kompetens ständigt uppdateras.  

 

6.2.2 Studiens bidragande 
Den tidigare forskningen har bland annat diskuterat hur man bör arbeta med 

kompetensutveckling, att det är skillnad mot hur man bör arbeta och hur företag faktiskt 

arbetar. För att kunna förbättra kompetensutvecklingen är det viktigt att lyssna på hur 

personalen tycker att de lär sig bäst, eftersom det är de som är företagets framtid. Om 

företaget ska kunna konkurrera på marknaden gäller det att individerna uppdaterar sin 

kompetens. Vi anser att vi har bidragit till forskningsvärden med en ökad förståelse till hur 

anställda på vår utvalda IT-avdelning arbetar i den ständiga utvecklingen och hur individen 
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tar till sig ny teknisk kompetens. Även om mycket i vår studie enbart stärks genom redan 

funna teorier och forskning, så är det viktigt att se hur den tekniska utvecklingen påverkar 

den tekniska kompetensutvecklingen, i vårt fall anställda på en IT-avdelning.  

 

En viktig del av teknisk kompetensutveckling är att komma fram till bättre sätt att kunna lära 

sin personal att ta del av den tekniska utvecklingen. Det krävs att företaget satsar på att 

utveckla sin personal och stödja dem i sitt lärande. Oftast är det dock tiden och inte viljan 

som sätter stopp för kompetensutvecklingen hos de IT-anställda på företaget.  

 

6.3 Metoddiskussion 
Att undersökningen bygger på en kvalitativ metod närmare bestämt en semistrukturerad 

intervju har gett oss en bra förutsättning för att undersöka vårt syfte. Den kvantitativa 

metoden har bidragit till en djupare förståelse för de anställda på IT-avdelningen och deras 

upplevelser av teknisk kompetensutveckling. Detta hade inte varit möjligt vid användning av 

en kvantitativ metod. Användningen av en semistrukturerad intervju skapade en bra 

förutsättning till att fördjupa deltagarnas svar genom att ställa följdfrågor. 

 

Valet av att finna tidigare forskning innan vi färdigställt studiens syfte och på så sätt utgått 

ifrån ett deduktivt förhållningssätt, var nödvändigt för att kunna genomföra studien. Detta 

för att kunna utesluta tidigare forskning kring ämnet, för att kunna bidra med något nytt. Att 

vi sedan utgått från ett induktivt förhållningssätt då empirin från undersökningen ligger till 

grund för våra teorier, var ett strategiskt val av oss. Eftersom vi var ute efter de IT-anställdas 

upplevelser om teknisk kompetensutveckling var inte vårt mål att verifiera egna hypoteser, 

utan istället ta reda på deras arbetssätt på avdelningen genom att förtydliga detta med hjälp 

av olika kompetensutvecklingsstrategier. Vi ville med andra ord inte utgå ifrån några teorier 

i förväg eftersom vår avsikt med arbetet var att visa på de IT-anställdas upplevelser.  

 

Vår studie har en relativt hög konfidentialitet eftersom vi i undersökningen varken nämner 

företagets eller deltagarnas namn. Det blir med andra ord svårt för allmänheten att förknippa 

vår undersökning till ett företag och dess avdelning. Det som kan minska vår konfidentialitet 

i detta fall är att vi nämner att IT-avdelningen enbart består av fem anställda och att 

företaget ingår i tillverkningsindustrin. Något annat som kan sänka de anställdas 

konfidentialitet i undersökningen är att vi i resultatet och resultatdiskussionen ibland skriver 

att samtliga anställda är eniga i sitt svar. Detta gör att exempelvis de IT-anställdas chef blir 

medveten om att alla IT-anställda på företaget avdelning har en viss uppfattning om deras 

arbete. 

 

Att företaget inte nämns vid namn i studien kan bidra till uppriktiga svar hos deltagarna. 

Dock kan deltagarna svar påverkas av att deras chef senare kommer att ta del av studien, 

vilket gör att de svarar som de tror förväntas av dem. Eftersom det inte är känsliga 

intervjufrågor tror vi inte att detta har varit något större problem i vår undersökning. 

 

Så här i efterhand ser vi att det hade varit en bra grund att ha gjort en förstudie till vår 

undersökning. Genom att ta del av de IT-anställdas arbetsuppgifter innan undersökningen 

hade det bidragit till en djupare förståelse. Detta eftersom det hade gett mer kunskap om de 

begrepp som intervjupersonerna använder sig av.  
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Vi hade också kunnat tänka på att ge mer information om deltagarnas rättigheter innan 

intervjuernas genomförande, detta genom att exempelvis skicka med denna information i e-

post konversationen med företaget. På så sätt hade de i lugn och ro kunnat ta del av 

informationen. 

 

Det strategiska urvalet var i vårt fall nödvändigt eftersom vårt syfte var att undersöka 

anställda som arbetar inom IT. Eftersom undersökningen skulle grundas på deltagare inom 

ett specifikt yrke kunde urvalet inte ske på annat sätt. 

 

6.4 Återkoppling till förförståelse 
Vi hade en förförståelse att anställda som arbetar på en IT-avdelning påverkas av den 

ständiga tekniska utvecklingen och att de därför ständigt måste uppdatera sin tekniska 

kompetens. Denna förförståelse verifieras då vårt resultat visar att de anställda på IT-

avdelningen känner att de behöver mer teknisk kompetensutveckling för kunna hänga med i 

den snabba utvecklingen. I dagens förändringstakt blir kunskap snabbt gammal, vilket ökar 

behovet av kompetensutveckling. 

  

Den andra förförståelsen vi hade innan studiens början var att de anställda som arbetar med 

IT är intresserade av teknik och dess utveckling. Vi trodde även att deras intresse underlättar 

deras arbete. I vårt resultat kan vi utläsa att de anställda på IT-avdelningen har ett 

teknikintresse och ser den tekniska utvecklingen som positiv. I och med den tekniska 

utvecklingen försöker de anställda på IT-avdelningen även leta efter nya arbetssätt som kan 

underlätta deras arbete. På så sätt verifieras även denna förförståelse.        

 

Slutligen hade vi en förförståelse som baserades på litteratur som vi tidigare tagit del av 

under våra år på Högskolan i Borås. Denna förförståelse var att det är viktigt att de anställda 

uppdaterar sin kompetens för att företaget ska kunna konkurrera med andra. Detta stämde 

även överens med tidigare forskning som vi tagit del av i samband med uppsatsen som säger 

att om företag ska kunna konkurrera på marknaden måste personalen uppdatera sin 

kompetens. 

 

6.5 Vidare forskning 
Att göra en undersökning på en större IT-avdelning vore intressant, detta då det kanske 

skulle skilja sig mer i svaren om det var fler deltagare i underökningen. En annan aspekt 

som vi i efterhand anser hade varit intressant att undersöka är hur olika företag arbetar med 

sin tekniska kompetensutveckling på IT-avdelningar då det kanske skiljer sig åt beroende på 

hur många anställda de har.  

 

Efter att tagit del av John Seely Brown och Paul Dugid artikel om ”communities of practice” 

skulle det även vara intressant att se hur de anställda inom exempelvis produktionen får ta 

del av teknisk kompetens. Då artikel beskriver att utvecklingen av maskiner gör att de 

anställda inte behöver ha någon vidare kompetens vore det väldigt intressant att undersöka 

om de anställda inom produktion upplever att det är så.   

 

Eftersom det är de anställda som hela tiden måste kompetensutvecklas för att hänga med i 

utvecklingen anser vi att det är viktigt att den vidare forskningen försöker följa de anställdas 

syn på förändringar. Likaså att försöka komma fram till ett bra sätt att underlätta 

förändringar för dem som tycker att det är skrämmande.   
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Bilaga  
Intervjuguide  

1. Hur länge har du arbetat för företaget? 

2. Vad har du för arbetsuppgifter?  

3. Har andra på avdelningen liknande arbetsuppgifter som du?  

4. Vad innebär teknisk kompetensutveckling för dig? 

5. Kan du berätta om hur initiativtagandet till teknisk kompetensutveckling sker? 

6. Hur får du den kompetens som behövs vid tekniska förändringar för att kunna utföra ditt 

arbete?  

7. Upplever du att alla anställda i samma utsträckning får ta del av teknisk 

kompetensutveckling? 

8. Hur förs teknisk kompetens vidare?  

9. Har det skett några tekniska förändringar inom företaget under det senaste året? 

10. Vad har den tekniska utvecklingen för påverkan på ditt arbete? Bättre/sämre 

förutsättningar? 

11. Vilka positiva effekter har den tekniska utvecklingen bidragit med för den tekniska 

kompetensutvecklingen? 

12. Vilka negativa effekter har den tekniska utvecklingen bidragit med för den tekniska 

kompetensutvecklingen? 

13. Hur tror du att andra på IT avdelningen upplever den tekniska utvecklingen? 

14. Får du tillräckligt med teknisk kompetensutveckling för att kunna använda dig av den 

nya tekniska kompetensen i ditt arbete? 

 

Avslutningsfråga: 

Vill du tillägga något som inte har framkommit under intervjun?  


