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Sammanfattning 

Denna studie har sin grund i ett uppdrag från Trafikverket med avsikt att förbättra 

kompetensutvecklingen inom organisationen. Idag bygger grundutbildningen för operativa 

tjänster på traditionella teorier kring lärande. Utgångspunkten för vår studie är att det krävs mer 

forskning kring hur organisationer kan arbeta med att integrera ett flexibelt lärande vid 

kompetensutveckling. Syftet med denna studie är således att beskriva hur en statlig myndighet 

kan arbeta för att integrera ett flexibelt lärande i grundutbildningen för operativ tjänst. 

 

I studiens teoridel presenteras teorier kring flexibelt lärande, lärmiljöer, kompetensutveckling, 

olika utbildningsmetoder som exempelvis e-learning och flipped classroom, effekter av 

utbildning, hur vuxna lär samt teorier kring lärstilar.  

 

Metoden utgår från kvalitativ metod i form av en fallstudie. Semistrukturerade intervjuer har 

genomförts med sex respondenter från Trafikledningscentralen i Gävle, varav fyra tågklarerare 

och två instruktörer. Resultatet tyder på att respondenterna generellt sett är nöjda med dagens 

grundutbildning för operativ tjänst men att dagens utformning saknar utrymme för flexibelt 

lärande. Det har även framkommit faktorer som ansågs främja lärandet, exempelvis gruppens 

betydelse för lärandet samt vikten av praktik.  

 

Slutsatser som tagits baserat på resultatanalysen är att Trafikverket bör se över vissa områden 

vid utvecklingen av grundutbildningen för operativ tjänst samt vid implementerandet av ett 

flexibelt lärande. Trafikverket bör skapa förutsättningar för den tysta kunskapen att förmedlas 

i virtuella lärmiljöer, de bör identifiera styrkor och svagheter med dagens IT-baserade 

utbildningsformer och ta hänsyn till resultatet vid en vidareutveckling av grundutbildningen. 

Vidare bör Trafikverket öka användandet av simulatorer som en del i att uppnå ett flexibelt 

lärande och slutligen bör de ta tillvara på de faktorer som medarbetarna uppskattar med 

utbildning och implementera dessa i IT-baserade utbildningar för att uppnå effektiv e-learning.  

 

Nyckelord: Flexibelt lärande, lärmiljöer, kompetensutveckling, tyst kunskap, e-learning, 

praktik, simulatorbaserad utbildning, lärstilar, reflektion 

 

 

 



 

 

 

 

 

Summary 

This study is based on an assignment from Trafikverket with the intention of improving the 

competence development within the organization. Basic education for operational services 

builds currently based on traditional theories of learning. The starting point for our study is that 

more research is required on how organizations can work to integrate flexible learning in skills 

development. The aim of this study is to describe how a government agency can work to 

integrate flexible learning in basic education for operational service. 

 

The theoretical part presents theories about flexible learning, learning environments, skills 

development, various education methods such as e-learning and flipped classroom, effects of 

education, how adults learn and theories about learning styles. 

 

The method is based on a qualitative method in the form of a case study. Semi-structured 

interviews have been conducted with six respondents from the Traffic Management Center in 

Gävle, including four trainers and two instructors. The result indicates that respondents 

generally are satisfied with the basic education for operational service, but the design lacks 

scope for flexible learning. We have identified factors that were considered to promote learning, 

such as the importance of the group and the internship. 

 

The conclusions taken based on analysis of the result are that Trafikverket should review some 

areas in the development of basic education for operational service and in the implementation 

of flexible learning. Trafikverket should create conditions for the tacit knowledge to be 

communicated in virtual learning environments, they should identify strengths and weaknesses 

with today's IT-based forms of education and consider the results of further development of 

basic education. Furthermore, Trafikverket should increase the use of simulators as part of 

achieving flexible learning and finally they should take advantage of the factors that employees 

appreciate in the education and implement them in IT-based education to achieve effective e-

learning. 

 

Keywords: Flexible learning, learning environments, skills development, tacit knowledge, e-

learning, internship, simulator-based education, learning styles, reflection 
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1. Inledning  

Det finns betydande brister gällande hur företag tar till vara och utvecklar medarbetarnas 

kompetens. Globaliseringsrådet (2009) skriver i sin slutrapport att en avgörande fråga för 

Sverige som kunskapsnation handlar om företags förmåga att attrahera, tillvarata och utveckla 

kompetens. Vidare förklaras att en central fråga är hur kompetensutveckling kan genomföras 

för att stärka olika gruppers möjligheter till ökad anställbarhet samt en starkare position på den 

svenska och globala arbetsmarknaden. I och med teknikens utveckling och Internets intåg 

skapas nya förutsättningar för lärande. Under slutet av 1990-talet uppmärksammades flexibel 

utbildning av en av regeringen utsedd Distansutbildningskommitté, detta som ett svar på ett 

uppstått behov av förändring inom utbildningens värld. Med stöd och hjälp av IKT, 

informations- och kommunikationsteknik, skulle ett flexibelt lärande kunna uppnås (Mattsson, 

2009).  

 

Svensson, Ellström och Åberg (2004) har studerat olika typer av arbetsplatslärande och kommit 

fram till att utbildning som anpassas efter individer är en framgångsfaktor. Studiens resultat 

påvisar att det finns problem med att integrera individuellt och organisatoriskt lärande i 

arbetslivet. Det framkommer även att det finns otillräckligt med tid för reflektion under 

läraktiviteter. Mezirow (1990) menar att det är via reflektion som individer korrigerar biaser i 

sina uppfattningar och utrymme för reflektion är således ett viktigt element vid lärande.  

 

På Trafikverket pågår just nu ett arbete för att förbättra kompetensutvecklingen inom 

organisationen. Trafikverket upplever en utmaning i att vidmakthålla och vidareutveckla 

kompetensen inom organisationen. Det råder bland annat ett behov av fler utbildningsplatser 

än dagens grundutbildning för tågklarerare har kapacitet för samtidigt som det i framtiden 

kommer ställas högre krav på medarbetarna i form av ökad analys av data och fler störningar 

som måste hanteras på ett effektivare vis. En förstudie har genomförts där Trafikverket 

identifierat kritik mot de rådande förhållandena, det finns upplevelser att utbildningsinsatserna 

lever kvar i gamla regelverk. Vidare har framkommit att dagens grundutbildning för 

tågklarerare främst utgörs av lärarledd katederundervisning på plats i Ängelholm, vilket binder 

eleverna till en viss tid och plats. Trafikverket bör se över behovet av kompetensutveckling av 

organisationens operativa personal, med fokus på de framtida medarbetarna och dess behov 

(Trafikverket, 2017a). En av respondenterna i vår genomförda undersökning förklarade vid 

intervjutillfället att Trafikverket har svårt att rekrytera och behålla personal. En annan 
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respondent i undersökningen ställer sig frågande till om grundutbildningen behöver hållas i 

Ängelholm. Det flexibla lärandet skulle skapa förutsättningar för anpassning av 

grundutbildningen för operativa tjänster efter medarbetarna och organisationens behov 

(Richardson, 2000).  

 

Forskare och författare är överens om att det flexibla lärandet har sin utgångspunkt hos 

individen. Det är individens förutsättningar, behov och intressen som ska styra hur studierna 

ska bedrivas. Syftet är att alla, oavsett livssituation, ska kunna ta del av lärandet (Kjellin, Perme 

& Skärgren, 2004; Collis & Moonen, 2002; Lundgren & Liljenvall, 2001). 

 

Drennan, Kennedy och Pisarski (2005) studie Factors Affecting Student Attitudes Toward 

Flexible Online Learning in Management Education påvisar att det krävs positiva uppfattningar 

hos studenterna om teknologi samt möjlighet till självstyrande lärandeformer för att de ska 

uppskatta ett flexibelt lärande. Tidigare forskning visar att flexibelt lärande riktar sig mot skolan 

och elever. Collis och Moonens (2002) Flexible learning in a digital world problematiserar hur 

flexibelt lärande kan integreras i högre utbildningsinstanser där fokus ligger på elever inom 

skolvärlden. Med anledning av att forskning inom det flexibla lärandet är tämligen begränsad 

till elever i skolmiljö vill vi undersöka hur ett flexibelt lärande kan integreras i arbetslivet. Vi 

har med fokus på medarbetares uppfattningar om utbildning, som bygger på traditionella 

teorier, undersökt hur utbildningar kan förbättras utifrån vad individer anser främja lärandet. 

Med hjälp av teori och empiri har studien bidragit med kunskap kring hur det flexibla lärandet 

kan integreras som en del av att kompetensutveckla medarbetarna i arbetslivet. 

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva hur en statlig myndighet kan arbeta för att integrera ett 

flexibelt lärande i grundutbildningen för operativ tjänst. 

1.1.1 Frågeställningar 

Frågeställningar som avser besvara studiens syfte är:  

1. Hur arbetar en statlig myndighet med grundutbildning för operativ tjänst idag? 

2. Hur uppfattar medarbetarna organisationens nuvarande grundutbildning för operativ 

tjänst? 

3. Hur bör grundutbildningen för operativ tjänst utformas för att uppnå ett flexibelt 

lärande? 
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1.2 Verksamhetsbeskrivning 

Den 1 april 2010 bildades Trafikverket genom att myndigheterna Banverket, Vägverket, 

Rikstrafiken och Rederinämnden samt funktionen för långsiktig planering vid Sjöfartsverket 

och Transportstyrelsen slogs samman. Trafikverket arbetar på uppdrag av regeringen med syfte 

att skapa en samhällsekonomisk effektiv och på lång sikt hållbar transportförsörjning, för 

medborgare samt näringsliv i Sverige. Idag ansvarar Trafikverket för den långsiktiga 

planeringen av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. De ansvarar 

även för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Det är 

Trafikverket som prövar frågor om statliga bidrag till svensk sjöfartsnäring och de verkar för 

tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av avtal. 

(Trafikverket, 2017c)  

 

Trafikverket har cirka 6500 anställda utspridda över hela landet. Organisationen utgörs av sju 

centrala funktioner, fem verksamhetsområden och fem resultatenheter. Trafikledning är ett 

verksamhetsområde och ansvarar för att väg- och järnvägssystemen används på ett säkert och 

effektivt sätt. De har cirka 1200 medarbetare i hela landet (Trafikverket, 2017c). Sverige är 

indelat i geografiska trafikledningsområden som ansvarar för att leverera tåglägen och inom 

varje trafikledningsområde finns ledningscentraler. Från dessa leds trafik inom och genom 

området. (Trafikverket, 2017d) 

1.2.1 Tågklarerare och instruktör 

Tågklarerare är en tjänsteman på järnväg som övervakar tågets rörelse. Det är tågklarerarens 

uppgift och ansvar att tidtabellen och tågordningen hålls och vid avvikelser i tågtrafiken är det 

tågklareraren som bedömer vilka åtgärder som behöver göras. Det är även tågklarerarens 

uppgift att säkerställa att säkerheten upprätthålls när arbete utförs på spåren. För att bli behörig 

tågklarerare är det ett antal krav som måste uppfyllas. De förkunskaper som krävs är 

gymnasiekompetens eller annan erfarenhet eller utbildning som kan bedömas likvärdig. 

Kandidaten ska uppfylla de hälsokrav som Trafikverket har samt nå ett godkänt resultat i 

urvalstest gällande koncentrationsförmåga och simultankapacitet. Därefter erbjuds de en plats 

på grundutbildningen för tågklarerare i Ängelholm. (Trafikverket, 2017c) 

 

Instruktörens uppgift är att övervaka och se till att de som utbildar sig till tågklarerare uppnår 

de mål som krävs genom att testa eleverna i olika prov. De ansvarar även för fortbildningen av 

tågklarerare på den lokala arbetsplatsen (Trafikverket, 2017a). För att bli instruktör krävs att 
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personen i fråga har genomgått grundutbildningen för tågklarerare samt ett antal 

fortbildningskurser.  
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2. Teoretisk referensram  

Nedan presenteras teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning som ligger till grund för 

analysen av resultatet. Inledningsvis beskrivs teori och forskning som behandlar flexibelt 

lärande, därefter presenteras lärmiljöer, kompetensutveckling och hur vuxna lär.  

2.1 Flexibelt lärande 

Flexibelt lärande är en utbildningsform vars namn och betydelse kan variera beroende på 

sammanhang. Flexible learning, open learning och independent learning är återkommande 

begrepp (Richardson, 2000). Begreppen flexibelt lärande och flexibel utbildning beskrivs ofta 

som synonyma men Richardson (2000) beskriver flexibelt lärande som en inriktning av 

universitetsutbildning där eleverna ges möjlighet till att ta ett större ansvar över sina studier och 

dess upplägg. Flexibel utbildning berör anpassning av lärandeaktiviteter för att tillgodose 

elevernas individuella behov och fokus läggs på lärarna och de som utformar utbildningarna: 

att kurserna utformas på så vis att de blir flexibla för eleverna (Richardson, 2000). Collis och 

Moonen (2002) nämner att det centrala i det flexibla lärandet är elevernas möjlighet att själva 

fatta beslut gällande sina studier och dess upplägg och att de nya valmöjligheterna leder till ett 

nytt och större ansvar för den enskilda individen. Det är ett steg ifrån den tid då lärare och 

institution fattade viktiga och avgörande beslut gällande lärandet.  

 

Lundgren och Liljenvall (2001) talar om flexibilitet utifrån tre plan: eleven kan själv välja vad, 

när och hur den vill studera. Kjellin et al. (2004) lägger även till aspekten tid och menar att 

individen kan välja hur länge den vill studera i ett flexibelt lärande. Svensson et al. (2004) har 

studerat olika typer av arbetsplatslärande och kommit fram till att anpassa utbildningen efter 

individen är en framgångsfaktor. Utbildningsformer som är baserad på personens egen 

handlingskraft, som till exempel att studera i egen takt, uppfattades som positivt av individer.  

2.2 Lärmiljöer 

Det flexibla lärandet innebär nya och förändrade lärmiljöer och ett steg från den fysiska 

lärmiljön, som inte längre ses som självklar. Det pedagogiska rummet har blivit vidgat och 

numera kan lärmiljön vara exempelvis virtuell. (Lundgren & Svärdhagen, 2004)  

2.2.1 Virtuella lärmiljöer 

Flexibelt lärande är en utbildningsform där lärare och elever kan vara geografiskt separerade 

och även om det flexibla lärandet är något mer än så, är distansundervisning grunden för många 
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av de flexibla utbildningsreformerna (Laurillard, 2006). Distansutbildningen utgör en egen 

form av lärmiljö, då studierna inte kräver fysisk närvaro. Den består av fler dimensioner än den 

traditionella undervisningen. Det ställs exempelvis vissa krav på tekniskt kunnande och på 

kommunikationen mellan elever och lärare samt kurskamrater emellan. (Lundgren & 

Svärdhagen, 2004) 

 

Lärmiljön i detta fall blir till stor del digital, skriftlig kommunikation via exempelvis mejl 

ersätter talet. Den utvecklade information- och kommunikationstekniken har bidragit till en mer 

moderniserad och förbättrad möjlighet till distansutbildning, numera kan lärare och elev ha en 

nära relation trots den fysiska distansen. Seminarium och föreläsningar kan hållas digitalt och 

det finns möjlighet till diskussion och gruppsamtal via webben (Lundgren & Svärdhagen, 

2004). 

 

De nya formerna av lärmiljö ställer förändrade krav på både lärare och elever. Lundgren och 

Svärdhagen (2004) förklarar att bara för att en utbildning genomförs med stöd av digitala 

hjälpmedel betyder det inte att utbildningen är innovativ och pedagogisk. Det finns svagheter 

med utbildningar som sker på distans och virtuellt, ett exempel på detta är att undervisning- och 

examinationsformerna blir instrumentala. Det som eleven har förmåga att visa upp är det som 

betygssätts och tecken på progression baseras på antalet inloggningar och mängden mejl eleven 

läst, något som endast är kvantitativa och instrumentella mått på elevens digitaliserade 

engagemang. Vidare berättar Lundgren och Svärdhagen (2004) att den distanserade 

utbildningen saknar hantering av den tysta kunskapen. Nonaka och Takeuchi (1995) menar att 

kunskap kan delas in i explicit och tyst kunskap. Explicit kunskap är lätt att uttrycka och kan 

antecknas, kodas, kommuniceras och förklaras för alla som har tillräcklig kunskap inom 

området. Några exempel på explicit kunskap är böcker, dokument och tekniska specifikationer. 

Tyst kunskap är enligt Nonaka och Takeuchi (1995) en icke språklig form av kunskap som 

därmed är svår att formalisera och kommunicera. Dock så menar de att en del av den tysta 

kunskapen kan uttryckas och förmedlas genom diskussioner och kommunikation. Kunskap 

formas när tyst och explicit kunskap samspelar och relateras till varandra. Filstad (2012) anser 

att kunskap är en process som är beroende av ett socialt sammanhang.  

 

I och med dagens utveckling har det möjliggjorts att i en virtuell miljö utbyta erfarenheter via 

digitala kommunikationskanaler på ett okomplicerat vis. En riskfylld faktor som kan förhindra 
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kunskapsutbytet i virtuella lärmiljöer är individernas ovilja att dela information vilket kan 

grunda sig i lågt förtroende mellan individerna eller att de inte har möjlighet att se reaktionen 

hos den som tar emot informationen (Velmurugan Narayanasamy & Rasiah, 2010). Rosen, 

Furst och Blackburn (2007) anser att dåligt fungerande kommunikationskanaler kan leda till 

störningar mellan individerna i deras kommunikation. Tekniska svårigheter kan hindra att 

kunskapen fördelas mellan individerna. 

2.3 Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling är ett begrepp som oftast förknippas med att göra framsteg med den 

befintliga kompetensen inom organisationen. Ellström (1992) menar att kompetensutveckling 

är en sammanfattning av olika åtgärder som kan användas för att influera utbudet av 

kompetenser på den interna marknaden. Granberg (2013) redogör för kompetensutveckling som 

strategier för utveckling av kompetens. Kompetensutveckling kan bestå av flera olika 

arrangemang och Ellström (1992) beskriver att sådana arrangemang är exempelvis utbildning 

eller träning av medarbetare genom kurser på eller utanför arbetsplatsen. Effekterna av 

kompetensutveckling kan enligt Nordhaug (1985) vara motivation för fortsatt lärande samt 

möjligheter till karriärs- och psykosocial utveckling. Ellström och Nilsson (1997) menar att en 

effekt också skulle kunna vara ökat yrkeskunnande och bättre trivsel på arbetet. Kirkpatrick 

(1959) menar att effekten av träning och utbildning påverkar deltagarnas värderingar och 

attityder samt deras resultat.  

2.3.1 E-learning 

E-learning är en form av IT-stödd distansutbildning. Anderson och Elloumi (2004) förklarar att 

Internet kan ge tillgång till lärmaterial, möjlighet till interaktion med lärare och andra elever 

och tillfälle att ge och få stöd under lärprocessen. Detta i syfte att skapa kunskap, bygga 

meningsfullhet och växa av lärandet. Paulsen (2001) menar att eleven numera kan kommunicera 

med andra elever och personal samt distribuera och presentera material via nätet. Collis och 

Moonen (2002) förklarar att e-learning, till sin karaktär, är mer flexibel och obunden i 

jämförelse med många andra studieformer. 

 

Flexibiliteten inom e-learning kan variera och organiseras utifrån behov. Webbteknologi gör 

det möjligt att presentera och distribuera kurs- och ämnesinnehåll på varierande sätt och på så 

vis kan det anpassas utefter elevens individuella behov. Kommunikationen mellan lärare och 

elev samt elever emellan kan ske både i realtid och i fördröjd tid. Olika forum kan upprättas där 
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olika ämnen diskuteras. Detta ger eleven möjlighet att själv välja om denne vill arbeta enskilt 

eller tillsammans med andra och hur eleven på andra sätt vill organisera sina studier. Eleven 

kan välja att ta del av kursinnehållet på olika vis via olika typer av medier. (Collis & Moonen, 

2002) 

2.3.2 Flipped classroom 

Flipped classroom, eller det omvända klassrummet, är ett utbildningskoncept. Konceptets 

grundläggande idé är att istället för att binda lärare och elever till en fysisk plats under en viss 

tid, frigöra tid genom förinspelade videoföreläsningar, screencast och podcast. Den värdefulla 

tid som frigörs kan istället läggas på läraktiviteter som kräver ett större engagemang och 

samarbete mellan individer. Konceptet handlar alltså inte enbart om föreläsningar genom 

förinspelade videos utan en viktig del i detta är formativ och summativ bedömning och 

meningsfulla face-to-face aktiviteter. Grundläggande fakta kan läras ut genom 

videoföreläsningar, eleverna förväntas då ligga på en annan kunskapsnivå vid de fysiska 

träffarna och dessa blir då både effektivare och mer värdeskapande. (Milman, 2012)  

 

Flipped classroom ställer krav på kunskap kring teknik och på kvalitén på materialet som sänds 

ut. Oavsett hur duktig läraren är kan en dåligt filmad föreläsning försvåra inlärningen. Det 

ställer även krav på att eleven tar ett eget ansvar och ser på föreläsningarna och faktiskt förstår 

innehållet. Även om eleven har möjlighet att backa tillbaka och se föreläsningen gång på gång 

så betyder inte det att denne kommer kunna ta till sig och förstå allt som lärs ut. Detta kan leda 

till att eleven inte är tillräckligt förberedd inför de fysiska träffarna. (Milman, 2012) 

2.3.3 Praktik 

En annan typ av arrangemang är lärande i samband med genomförandet av det dagliga arbetet 

med eller utan särskild instruktion. Det kan liknas vid hur Granberg (2013) anser att 

kompetensutveckling bör gå tillväga, att delge medarbetaren mer kvalificerade uppgifter för att 

sedan låta medarbetaren skaffa sig den kompetens som uppgiften kräver. Larsen och Svabo 

(2002) anser att lärande blir mer effektivt om individen får lära genom att lösa konkreta 

arbetsuppgifter istället för att sitta i en skolbänk. På så sätt blir kunskap mer praktisk och direkt 

användbar (Filstad, 2012). Tynjälä (2008) föreslår att utbildningsprogram ska planeras så att 

studenter får arbetslivserfarenhet. Samspelet mellan utbildning och arbete är fundamentet för 

att förstärka lärandet.  
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2.3.4 Simulatorbaserad utbildning 

Abadir Guirgis, Peters och Lidström (2014) skriver att simulatorer kan fungera som ett bra 

komplement till andra utbildningsformer. Simulatorbaserad utbildning skulle exempelvis 

kunna kombineras med distansutbildning och ersätta praktik.  

 

En risk med att ersätta praktik, det vill säga övning i skarp miljö, mot simulatorbaserad övning 

kan vara att man i en simulator saknar den realism som övning i verkligheten ger. Den sociala 

kontexten saknas vilket gör det svårt, möjligen omöjligt, att öva på interaktion med kollegor, 

informella regler samt övrig mänsklig interaktion. Realism är en mycket viktig faktor i samband 

med utbildning med hjälp av simulatorer och det är inte ovanligt att intrycken man ges under 

övning i en simulator skiljer sig mot de intryck som ges i verkligheten. Det är viktigt att 

simulatorn är så verklighetstrogen som möjligt då detta inte enbart påverkar övningen i sig utan 

även påverkar elevernas motivation för användning av redskapet. Det kan uppstå problem vid 

överförandet av den kunskap individen lärt sig i simulatorn till arbetet i verkligheten. (Kappé 

& Van Emmerik, 2005)  

 

Neukum, Lang och Krueger (2003) anser att det finns många fördelar med användningen av 

simulatorer i utbildningssammanhang. Det gör det möjligt för eleverna att träna på situationer 

som är ovanliga och som sällan eller aldrig hinner uppstå under en praktikperiod. De kan även 

praktisera farliga situationer utan någon verklig risk. Vidare kan man med simulatorer i 

utbildningen anpassa träningen efter individen, eleven ges möjlighet att öva extra på specifika 

situationer och kan få stöd, hjälp och återkoppling under tiden. Kappé och Van Emmerik (2005) 

förklarar att simulatorer effektiviserar utbildning, det spar både tid och pengar. 

Simulatorbaserad utbildning kan påskynda lärprocessen, detta i jämförelse med den 

traditionella utbildningen. Det går att med simulatorer träna på nya system och funktioner innan 

de faktiskt införs på riktigt. 

 

Det finns olika sätt att utvärdera hur väl kunskapsöverföringen gått från träning i simulerad 

miljö till verklig situation. Bland annat kan en utvärdering genom Transfer Effectiveness 

Evaluation (TEE) genomföras (Morrison & Hammon, 2000). Denna form av utvärdering kan 

göras på olika vis men vanligast är att man genomför två experiment: ett lärandeexperiment och 

ett överföringsexperiment. Lärandeexperimentet kan innefatta utvärderingar som kvantifierar 

det som eleven lärt sig i simulatorn genom exempelvis att låta eleven lösa samma uppgift före 
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och efter träning i simulator och jämföra resultatet. Denna utvärdering kompletteras sedan med 

ett överföringsexperiment med syfte att utvärdera hur effektiv träningen varit. Denna 

utvärdering sker på samma vis som lärandeexperimentet, förutom att denna mätning sker i den 

verkliga miljön där kunskapen ska appliceras och inte i träningsmiljön (Morrisson & Hammon, 

2000). 

2.4 Hur vuxna lär 

Det finns en rad olika perspektiv på det mänskliga beteendet och ur ett handlingsteoretiskt 

perspektiv på lärande beskriver Granberg (2013) att man lär av erfarenheter. Det 

handlingsteoretiska perspektivet betonar individens samspel med omgivningen där fokus även 

ligger på återkoppling. Synsätt fokuseras på de kognitiva processerna där individen inte är 

passiv utan väljer aktivt vilka av omgivningens all information som ska tas emot och bearbetas. 

Kolb (1984) beskriver lärande som en process där kunskap utformas genom att tidigare 

erfarenheter omvandlas. Lärandet sker i en omgivning, en kontext, vilket kan vara miljöer där 

individen befinner sig.  

2.4.1 Lärstilar 

Vi människor har olika sätt att lära oss saker och ting på. Dessa olika sätt kan skilja sig åt 

individer emellan och det utgör en grund för inhämtning av kunskap. Pettersen (2010) beskriver 

att lärstilar fokuserar på individens tillägnelse av ny information, framför allt nytt svårt stoff i 

formaliserade lärmiljöer. Palm (2006) menar att individer skiljer sig åt i inlärning genom hur vi 

tar till oss information. Lärstilar handlar om hur olika teorier kan individanpassas för att få en 

optimal inlärning. Kolb (1984) menar att individer naturligt föredrar olika typer av lärstilar och 

att anpassa lärandet efter individens egen lärstil kan påverka hur vi tar till oss information. Det 

gäller som individ att identifiera sin egen lärstil för att kunna inhämta kunskap på ett optimalt 

tillvägagångssätt. Lärstilar används för att avgöra vilken metod den enskilda individen behöver 

för att lära sig. Pettersen (2010) beskriver att den divergerande lärstilen innebär att individen 

lär bäst genom konkreta erfarenheter och reflekterande observationer. Personer med 

konvergerande lärstil trivs bäst med simuleringsövningar, laborationer, 

problemlösningsuppgifter och praktiska projekt. Det som utmärker en ackommoderande lärstil 

är att man föredrar praktisk tillämpning och erfarenhetsbaserade lärosituationer. I 

utbildningssammanhang är det viktigt att dessa personer får testa olika idéer för att lära. 

(Pettersen, 2010) 
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Pashler, McDaniel, Rohrer och Bjork (2008) riktar kritik mot lärstilar och påstår att det för 

närvarande inte finns en tillräcklig bevisningsbas för att motivera införlivande av lärstilar i 

allmän utbildningspraxis. Resurser borde istället läggas på utbildningsmetoder som har en 

starkare bevisningsbas. Denna kritik får stöd av Coffield, Moseley, Hall och Ecclestone (2004) 

som har gjort en litteraturstudie som kritiskt granskat 13 lärstilsmodeller och kommit fram till 

att många av lärstilsmodellerna har låg reliabilitet och validitet och en försumbar inverkan på 

pedagogik.  

2.4.2 Djup- och ytinlärning 

Forskare talar om två inriktningar vid lärande: ytinriktad och djupinriktad (Hedin & Svensson, 

1997). Det ytinriktade lärandet innebär att individen lär sig kunskap på ett exakt och detaljerat 

vis för att sedan kunna återge den i exakta samma form. Individen samlar på sig olika fakta 

utan förståelse för hur den hänger ihop. Det handlar främst om memorering, om en kvantitativ 

kunskapsökning. Det ytinriktade lärandet uppstår oftast då arbetsbördan är hög, när 

lektionstiden till stor del är bunden, när mängden kursmaterial är stor, när det saknas tid för 

fördjupning och möjlighet för individen att själv vara med och påverka kring ämnet, upplägget 

och examinationsformer. (Gibbs, 1992)   

 

Ett djupinriktat lärande innebär att individen försöker hitta ett sammanhang och mening med 

kunskapen och kopplar ihop den med tidigare erfarenheter. Det kräver att individen har en 

förståelse, vilket skapar större förutsättningar för att individen kommer minnas den nya 

kunskapen över tid (Hedin & Svensson, 1997). Gibbs (1992) förklarar att det djupinriktande 

lärandet främjas av egenaktivitet, interaktion med andra, det uppfattade behovet av kunskapen 

samt av anknytningen mellan kunskapen och individens tidigare kunskapsstruktur och 

erfarenhet.  

 

Både yt- och djupinlärning kan påverkas av personliga faktorer som exempelvis självtillit 

(Abouserie, 1995). Den syn som individen har på kunskap och lärande kan också påverka. Även 

lärarens perspektiv har betydelse, utbildningen kan utformas olika beroende på hur denne ser 

på kunskap och lärande. Har lärare och elever en samstämmig bild av hur de ser på kunskap 

och lärande tenderar båda att bli mer nöjda med utbildningen. (Hedin & Svensson, 1997) 

2.4.3 Lärande genom reflektion 

Reflektionen är kopplad både till handlande och tanke, det kan således ses som en dialektisk 
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process. Filstad (2012) beskriver tre nivåer av reflektion med utgångspunkten att man lär genom 

reflektion i handlandet. Reflektionen ses som en integrerad del av handlandet samt en 

nödvändig del av lärandet.  

 

Det första nivån är kunskap i handlandet, det innebär att man vet mer i sitt handlande än vad 

man kan berätta och uttrycka (Filstad, 2012). Det handlar om att man har kunskap i handlandet 

som är spontant och som inte medvetet har övervägts, en kunskap som inte kan beskrivas. 

Filstad (2012) förklarar att man här befinner sig på en ordlös och tyst kunskapsnivå.  Den andra 

nivån är reflektion i handlandet. På denna nivå aktiverar man sin kunskap och reflekterar över 

den i samband med själva handlandet. Via kritiska tankegångar reflekterar individen kring vad 

som föranlett situationen och försöker rekonstruera handlingssättet. Här har reflektionen en 

omedelbar betydelse för handlandet. Individen kan, på ett icke överraskande vis, spela på 

variationer i situationen. Denne kan improvisera, variera samt kombinera olika 

tillvägagångssätt som leder till en sammanhängande helhet. Den tredje nivån är reflektion över 

handlandet. Här sker reflektionen över handlandet i efterhand och en god beskrivning av 

handlandet kan ges. Det finns ingen direkt koppling till handlandet utan istället förs reflektionen 

kring tidigare reflektioner i handlandet vilket leder till en dialog mellan tänkande och 

handlande. Detta leder till att kompetens utvecklas, främst kompetens att använda kunskap i 

praxis. (Filstad, 2012)  

 

Kunskap skapas genom deltagande i praktiskt arbete där yrkeskamrater bland annat förmedlar 

erfarenheter och kunskap genom att lösa problem (Ardichvili, Page & Wentling, 2003). Filstad 

(2012) menar att yrkeskamrater måste ha möjlighet att iaktta varandra, arbeta praktiskt 

tillsammans, reflektera över erfarenheter och arbeta tillsammans på andra sätt för att 

kunskapsdelning ska ske på arbetet. Via dialog kan kunskapsdelning ske och individer 

utvecklar tänkande och handlande genom samspel. En erfaren medarbetare kan genom att själv 

beskriva och sätta ord på hur denne brukar lösa sina arbetsuppgifter skapa möjlighet att dela 

den kunskapen med andra samtidigt som det leder till att personen själv reflekterar över sitt 

handlande och således kanske lär sig något nytt. (Filstad, 2012)  

 

Tid för reflektion ses som en avgörande faktor i en individs lärprocess menar van Woerkom 

(2010). Det är genom reflektion som elever bygger kunskap genom att integrera den med sina 

tidigare erfarenheter (Dewey, 1998). Det handlar om att lära på djupet, i motsats till att 
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memorera och ta till sig fakta ytligt (Moon, 2004).  

 

Individer lär genom att dra slutsatser baserat på erfarenheter (Kolb, 1984). Att få tid att stanna 

upp och reflektera skapar förutsättningar för att dra slutsatser och på så vis kunna utveckla 

kunskaper baserat på erfarenheter. Ett sätt att arbeta med detta är genom reflekterande grupper 

där individerna får möjlighet att tänka högt tillsammans om aktuella frågor som dykt upp. 

Denna aktivitet syftar till att göra individens kunskap tillgänglig för de övriga individerna i 

gruppen, att få flera olika perspektiv på saker och ting, att skapa förutsättningar för att se saker 

på ett nytt och annorlunda vis. Att tillsammans stanna upp, undersöka, tänka efter, se saker på 

distans eller från ett annat håll. Det handlar inte om att enskilda individer ska övertyga gruppen 

om att dennes åsikt eller kunskap är den rätta. (Granberg, 2013) 

2.4.4 Lärarens betydelse för lärandet 

Hur läraren bemöter sina elever kan ha påverkan på deras lärande (Ellmin, 2011). En lärare som 

är lyhörd för elevens behov och som ger eleven möjlighet att själv påverka arbetsinnehållet kan 

påverka eleven positivt. Arbetsinnehållet kan bli mer hanterbart, motiverande samt belönande 

vilket i sin tur kan leda till högre engagemang och motivation hos eleven. Tornberg (2006) 

förklarar att lärare som visar sina elever respekt, tålamod och som är öppen för egna idéer från 

eleverna inte bara skapar högre motivation och prestation. Det resulterar i en positiv inställning 

till skolan överlag samt ett ökat intresse för de ämnen som studeras. 

 

Det flexibla lärandet handlar främst om att anpassa lärandet utifrån individens behov. Individer 

föredrar olika sätt att ta till sig kunskap på men det finns kritik gällande om hänsyn bör tas till 

individuella lärstilar vid utformandet av utbildningar. I och med dagens utveckling har 

utbildningsmetoder som simulatorbaserad utbildning, e-learning och flipped classrom skapat 

förutsättningar för att lära på flera olika sätt. Lärande kan ske i samspelet med andra där det ges 

utrymme för diskussion och reflektion. Det är i sociala processer som det kan ges möjlighet för 

tyst kunskap att utvecklas. Kunskap utvecklas i växelverkan mellan tyst och explicit kunskap. 

Vi har utifrån syftet valt att använda oss av teorier om flexibelt lärande, kompetensutveckling 

och hur vuxna lär.  
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3. Metod  

I metodkapitlet beskrivs den valda forskningsansatsen och urvalet. Vidare beskrivs även 

genomförande av studien, forskningsetik, analysprocess samt studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet. Metoddiskussion förs löpande i avsnittet. 

3.1 Forskningsansats 

I våra ryggsäckar fylls det på med erfarenheter som vi är med om. Vi har alla olika bakgrund 

vilket gör att vi har olika förförståelse. En medvetenhet finns att som forskare bärs det på en 

förförståelse, både till Trafikverket men också för ämnet som undersökningen syftar till. 

Förförståelse innebär att vi redan känner till det som vi utsätts för eller det vi kan förvänta oss 

(Bjereld, Demker & Hinnfors, 2013). Kvale och Brinkmann (2014) nämner att förförståelse 

kan påverka insamlingen och tolkningen av det insamlade materialet. Ambitionen som finns i 

forskning generellt är att uppnå objektivitet i den mån det är möjligt. Kvale och Brinkmann 

(2014) förklarar att i en studie med intervjuer kan det vara svårt att uppnå objektivitet. 

Förförståelse kan ses som en förutsättning för att skapa undersökningar som är väl 

underbyggda, men att det då krävs insikt i vilka fördomar forskaren har. En risk som Bjereld et 

al. (2013) menar med förförståelse är att den påverkar undersökningens resultat. Det här är 

något som är svårt att distansera sig ifrån men i denna studie kommer det att försöka bortses 

från förutfattade meningar om ämnet. 

  

Vår forskningsansats bygger på hermeneutiskt vetenskapsteori då Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver att ur ett hermeneutiskt synsätt kan erfarenheter ses som en förförståelse. Vidare 

beskriver Kvale och Brinkmann (2014) att inom hermeneutiken tolkas de enskilda delarna och 

utifrån dessa tolkningar redogörs delarna i sin tur till helheten. En motsättning till hermeneutik 

är positivism som enligt Bjereld et al. (2013) strävar efter en absolut kunskap där teorier 

bekräftas eller ej utifrån ett resultat. Eftersom vi är intresserade av människors upplevelser i 

denna undersökning har vi därför valt en hermeneutisk ansats istället för en positivistisk 

(Bjereld, et al., 2013). 

  

Bjereld et al. (2013) menar att valet av undersökningsmetod ska styrkas genom teoretiska och 

metodologiska överväganden kring hur metoden kommer att påverka empirin. Repstad (2007) 

anser att kvalitativa undersökningsmetoder handlar om att studera egenskaper eller 

uppträdanden hos ett fenomen. För denna studie valdes en kvalitativ metod då syftet är att 
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identifiera hur en statlig myndighet kan arbeta för att integrera ett flexibelt lärande i 

grundutbildningen för operativa tjänster. Det kvalitativa angreppssättet anses vara mest 

lämpligt eftersom lärande är individuellt och vi vill få en djupare förståelse för individernas 

olika sätt att lära. Undersökningens resultat speglar respondentens subjektiva uppfattning kring 

lärandet och utbildningen vilket svarar på studiens frågeställningar: hur arbetar Trafikverket 

med grundutbildning för operativ tjänst idag, hur uppfattar medarbetarna organisationens 

nuvarande grundutbildning för operativ tjänst och hur bör grundutbildningen för operativ 

tjänst utformas för att uppnå ett flexibelt lärande. Vi har därför valt en kvalitativ 

undersökningsmetod som beskriver ett fenomens kvaliteter framför en kvantitativ metod som 

Bjereld et al. (2013) menar handlar om att eftersöka kvantifierbara resultat. 

  

Denna undersökning utgår från en fallstudie. Denscombe (2016) beskriver att en fallstudie 

koncentrerar sig på en förekomst av ett särskilt fenomen i avsikt att tillhandahålla en 

djupgående redogörelse för förhållandet. I undersökningen har det särskilda fenomenet varit 

medarbetare med en strävan att redogöra för deras uppfattningar kring lärande. Det som 

utmärker en fallstudie är att den fokuserar på exempelvis en organisation, vilket i studiens fall 

är Trafikverket (Denscombe, 2016). Undersökningens utgångspunkt är en statlig myndighet 

vilket Yin (1994) understryker är något som talar för en fallstudie då denna studies inriktning 

är mot ett naturligt förekommande fenomen. Värdet i fallstudien är att den ger en möjlighet att 

förklara varför vissa resultat kan uppstå. Vi har valt att studera lärandet inom grundutbildningar 

och genom en fallstudie kan vi undersöka de underliggande processer som förklarar hur 

individer lär (Denscombe, 2016). Vidare menar Denscombe (2016) att genom studerandet av 

kunskaper kring ett förhållande kan leda till förståelse av situationens komplexitet. 

Undersökningens intresse ligger i att förstå medarbetarnas uppfattningar kring lärande och 

genom en fallstudie tar vi reda på varför den upplevs som den gör. 

3.2 Urval 

Vi har genom ett subjektivt urval valt att intervjua sex medarbetare på en av Trafikverkets 

trafikledningscentraler. Dessa sex personer har alla deltagit i grundutbildningen för tjänsten 

tågklarerare varav två av dessa är instruktörer. Eftersom studien intresserar sig för att integrera 

ett flexibelt lärande i grundutbildningen finns ett intresse ta reda på medarbetarnas och 

instruktörernas uppfattningar om dessa grundutbildningar. Denscombe (2016) beskriver det 

subjektiva urvalet som att respondenten blir handplockad för det specifika ämnet. 

Respondenten ska ha betydelse för studien samt erfarenhet av ämnet som undersökningen syftar 
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till. Urvalet som är subjektivt har som grund att forskarna redan har en viss kunskap om de 

personer som ska delta i studien (Denscombe, 2016). En kritik mot det subjektiva urvalet är att 

det kan vara svårt att visa säkerheten i resultatet enligt Holme och Solvang (1997). 

Undersökningens urval är medarbetare som alla har deltagit i grundutbildningen för tjänsten 

tågklarerare samt instruktörer. Problematiken kring urvalet kan vara att medarbetare som gått 

utbildningen inte kommer ihåg tillräckligt på grund av att det var längesen de studerade, därför 

är det viktigt att intervjua personer som nyligen gått utbildningen. Denscombe (2016) förklarar 

att respondenterna ska ha relevans för studien och inneha erfarenhet kring det ämne som ska 

undersökas. Respondenterna som är mål för vårt examensarbete är utbildade tågklarerare och 

instruktörer.  

 

Baserat på studiens syfte och frågeställningar togs det fram ett krav för valet av respondenter. 

Det skulle vara medarbetare som nyligen gått grundutbildningen för operativa tjänster. De 

individer som stod till förfogande hade varierande bakgrund, arbetslivserfarenhet och 

anställningstid, något som enligt Dalen (2015) leder till en ökad bredd i studien.  

3.3 Genomförande 

En första kontakt togs med Trafikverket för att höra om det fanns intresse att upprätta ett 

samarbete, frågan var om det fanns något intressant, forskningsbart som Trafikverket behövde 

hjälp att undersöka. Efter ett första fysiskt möte och dialog med Trafikverkets representant 

fattades beslutet att upprätta ett samarbete. Genom kontinuerliga möten, minst en gång i veckan, 

har det pågått en ständig dialog kring undersökningen. Till en början syftade dessa möten till 

att lägga en gemensam grund för arbetet, det fattades ett beslut kring hur samarbetet rent 

praktiskt skulle se ut, vad Trafikverket förväntade sig av oss och vad vi önskade av 

Trafikverket. Vidare har dessa möten med Trafikverket fungerat som handledning och stöd 

genom processen. Via mejl togs en första kontakt med ansvarig produktionsledare för 

trafikledningscentralen i Gävle där forskningens syfte presenterades. Under denna 

mejlkonversation försågs vi med namn på respondenterna och beslut fattades om tid och plats 

för intervjuerna.  

 

Intervjuerna genomfördes under en dag på respondenternas arbetsplats i Gävle. Samtliga 

intervjuerna varade i cirka 60 minuter. Tiden innefattade en kort presentation av oss själva och 

studiens syfte, intervju och avslut. Inför intervjuerna beräknades att den avsatta tiden även 

skulle ge utrymme för oplanerade, uppstådda situationen som tar tid i anspråk, till exempel paus 
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för toalettbesök. Vi delade upp ansvarsområdena mellan oss under intervjutillfällena, där en 

agerar samtalsledare och den andre för anteckningar om vad som sägs och uttrycks, denne 

person kunde även komma med iakttagelser och inputs under intervjuns gång. 

Ansvarsområdena skiftades. Denscombe (2016) diskuterar problematiken kring hur svar kan 

variera beroende på hur respondenten uppfattar personen som ställer frågor. En fråga om 

respondenterna läst missivbrevet (Bilaga 1) ställdes och de påmindes om deras rättigheter som 

respondenter, om konfidentialitet och forskningsetiska principer. Svåra begrepp hade 

diskuterats innan intervju för att på ett lätt sätt berätta för respondenten vad som menades om 

den hade funderingar. 

3.3.1 Material 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att en intervjuguide kan användas som manus vid 

intervjuer för att skapa en struktur. Frågorna i de båda intervjuguiderna (Bilaga 2 & Bilaga 3) 

är utformade efter studiens frågeställningar och syfte. Vidare beskriver Kvale och Brinkmann 

(2014) att semistrukturerade frågor kan ge möjlighet till mer utvecklade svar vilket ger oss 

chansen till att ställa följdfrågor. Under intervjuerna har vi även att använt oss utav diktafon för 

att spela in samtalen. Det ger oss möjlighet att lyssna igenom hela intervjuerna för att ge en 

komplett transkribering. Det gav oss även chansen att fokusera mer på samtalen än på att 

anteckna. 

3.3.2 Semistrukturerade intervjuer 

Genomförandet av semistrukturerade intervjuer gjordes med sex medarbetare på Trafikverket 

som alla deltagit i grundutbildning för tjänsten tågklarerare varav två av dessa även är utbildade 

instruktörer. Intervjuer kan bidra till en djupare analys i deltagarens erfarenheter, attityder, 

känslor och bild av världen (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2013). Vi kunde ha valt att använda 

oss av fokusgrupper som enligt Kvale och Brinkmann (2014) inkluderar ett gemensamt samtal 

med samtliga deltagare. Det som hade gått förlorat då är djupet som semistrukturerade 

intervjuer kan ge. Denscombe (2016) beskriver att semistrukturerade intervjuer har en bas i 

färdiga frågor som har en möjlighet till flexibilitet för att kunna ändra ordningsföljden på 

frågorna. Semistrukturerade intervjuer skapar en möjlighet för intervjupersonen att utveckla 

och fördjupa sig i olika frågor (Denscombe, 2016). Genom att vara flexibel med 

intervjufrågorna kan intervjupersonens synpunkter nås på ett djupare plan. Eftersom lärande är 

individuellt kan vi genom semistrukturerade intervjuer utvinna uppfattningar om respondentens 

unika lärande. 



 

 

 

18 

 

3.4 Forskningsetik 

Denscombe (2016) skriver att samhällsforskare ska vara etiska genom hela 

forskningsprocessen. Detta berör hur forskningen bedrivs, forskarens agerande och hantering 

av undersökningsmaterial. Vidare skriver Denscombe (2016) om tre forskningsetiska principer 

där den första principen är att skydda deltagarnas eget intresse. Forskaren är skyldig att i förväg 

överväga vilka konsekvenser som deltagandet kan resultera i samt vidta åtgärder mot dessa för 

att skydda deltagarna. Den andra principen är att forskare ska undvika oriktiga förespeglingar 

och falska framställningar, vilket innebär att forskaren ska arbeta på ett ärligt sätt. Forskningen 

ska genomföras på ett öppet och respektfullt sätt, deltagarna ska vara medvetna om att personen 

i frågan är en forskare, vilken roll de själva har i sammanhanget och i vilket syfte data ska 

samlas in. Fynden ska sedan analyseras på ett opartiskt vis och resultatet ska framställas 

sanningsenligt (Denscombe, 2016). Den tredje och sista principen är att respondenterna ska ge 

information om samtycke. Detta innebär att människor aldrig får tvingas till medverkan, 

deltagandet måste alltid vara frivilligt och de måste ha fått tillräcklig information för att kunna 

göra en rättvis och riktig bedömning kring sin medverkan eller icke medverkan. Det finns vissa 

undantag från detta, exempelvis om man ska studera större folkmassor på offentliga platser 

(Denscombe, 2016). 

  

Hermerén (2011) nämner att dessa tre principer och dess innebörd kan sammanfattas i åtta 

allmänna regler som han förklarar att alla svarar mot mer generella levnadsregler. 

  

Du ska tala sanning om din forskning, du ska medvetet granska och redovisa 

utgångspunkterna för dina studier, du ska öppet redovisa metoder och resultat, du ska 

öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar, du ska inte stjäla 

forskningsresultat från andra, du ska hålla god ordning i din forskning bl.a. genom 

dokumentation och arkivering, du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att 

skada människor, djur eller miljö och du ska vara rättvis i din bedömning av andras 

forskning. (Hermerén, s. 12) 

  

Målet var att följa Hermeréns (2011) principer och regler för att i senare examensarbete uppnå 

en god forskningsetik. Genom ett missivbrev (Bilaga 1) har deltagarna informerats om deras 

rättigheter som respondenter, brevet skickades ut i god tid innan intervjutillfället. Det har 

muntligt upprepats och påmints om missivbrevets innehåll vid intervjutillfället. Intervjuerna 
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spelades in och för detta krävs respondenternas godkännande. Slutligen har det insamlade data 

hanteras på ett säkert sätt, data har kodats och ingen obehörig har haft tillgång till materialet. 

3.5 Analysprocessen 

I arbetet med den kvalitativa analysen har den här forskningen utgått från fem steg som Yin 

(2013) förklarar är sammanställning, demontering, remontering, tolkning och slutsats. Data 

från intervjuerna har sedan transkriberats och sammanställts för att skapa en ordning vilket 

underlättade vidare arbete med analys av materialet (Yin, 2013). Transkriberingen skedde på 

dator där vi valde att använda oss utav Microsoft Word för sammanställning av data. 

  

När sammanställningen var klar lästes allt material ytterligare en gång för att enligt Yin (2013) 

skapa en kännedom över det data som kan vara relevant för analysen. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att genom transkribering kan materialet analyseras och tematiseras på ett riktigt 

sätt. Det identifierades teman och dessa markerades för att sedan kunna urskiljas. Syftet med 

att tematisera är enligt Bryman (2013) att hitta olika koder och mönster i det insamlade 

materialet vilket också kan liknas med Yin´s (2013) demontering där data bearbetas ner i 

mindre bitar och organiseras på nytt sätt. För att lätt separera de olika temana skapade vi ett 

dokument där vi klippte in data som hörde till de olika temana. Det här sättet att arbeta liknar 

remontering som är steget där forskaren ställer frågor till data och försöker hitta nya mönster i 

data. (Yin, 2013) 

  

Tolkning av data är det fjärde steget där tolkning av materialet kan skapa en möjlighet att se 

data på ett nytt sätt (Yin, 2013). Kvale och Brinkmann (2014) beskriver den hermeneutiska 

cirkeln som syftar på att individens tolkning växer fram i en cirkulär process mellan den 

förförståelse som individen har och möten med nya erfarenheter. Det leder till ny förförståelse 

som ligger till grund för kommande tolkningar. Texten tolkades utifrån våra tidigare 

erfarenheter och kunskapssyn. Det vi hade i ryggsäcken var svårt att bortse ifrån. För att hantera 

detta lästes det insamlade materialet flera gånger och diskussioner fördes kontinuerligt. På så 

sätt gavs det flera perspektiv på texten vilket gjorde att teman kunde utformas. Under arbetet 

med tolkningen fanns en flexibilitet då temat ändrades om det inte stämde överens med vårt 

valda syfte och frågeställningen med undersökningen. Innan arbetet påbörjades med tolkningen 

av data fanns en medvetenhet om att det skulle krävas flera läsningar av materialet för få temat 

att stämma överens med syfte och frågeställning. Genom tolkning kunde vi sedan framföra en 

slutsats vilket Yin (2013) menar är det sista steget inom en kvalitativ analys. 
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3.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Genom hela forskningsprocessen ska reliabilitet och validitet genomsyra arbetet. Kvale och 

Brinkmann (2014) förklarar att forskare måste använda sig av erkända metoder och 

tillvägagångssätt för sin forskning och visa på en trovärdighet. I forskningsvärlden har detta 

länge benämnts som reliabilitet och validitet, vi har valt att istället använda oss av begreppen 

trovärdighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet). 

  

Inom det kvalitativa forskningsfältet kan det vara svårt att säkerställa att resultatet är exakt, 

träffsäkert och riktigt och det kan vara svårt för forskaren, att på ett eller annat sätt, inte påverka 

datainsamlingsmetoden och på så vis garantera att andra forskare kommer få samma resultat 

med hjälp av samma metod. Baserat på detta har vi valt att använda oss av begreppet 

trovärdighet istället för validitet. Trovärdigheten innebär att den insamlade data har 

kontrollerats utifrån konstens alla regler (Shenton, 2004; Denscombe, 2016). Vi har i denna 

studie tydligt redogjort för vårt val av teoretiskt perspektiv och redovisat samt diskuterat vår 

förförståelse. De centrala begrepp och den teori vi använder oss av anser vi är relevant utifrån 

undersökningens syfte. Vi har genom kontinuerlig handledning med vår handledningsgrupp 

samt representanter från Trafikverket diskuterat vald teori och dess lämplighet under studiens 

gång. Det är god kvalité på det insamlade data, dels genom att insamlingen skett på ett korrekt 

metodiskt vis men även genom ett aktivt arbete med rollen som forskare gentemot 

respondenterna. Dalen (2015) nämner att relationen mellan forskare och respondenter samt 

dynamiken dem emellan kan påverka trovärdigheten och tillförlitligheten för undersökningen. 

Vår förhoppning är att respondenterna kände sig avslappnade tillsammans med oss i 

intervjusituationen. Vi valde att genomföra intervjuerna på deras arbetsplats vilket kunde ge 

respondenten goda möjligheter att känna sig avslappnad och trygg i situationen. Som forskare 

och intervjuare har avsikten varit att helt undvika ledande frågor och påverkan på 

respondenternas svar. Detta har beaktats redan vid skapandet av intervjuguiden genom att vara 

medvetna om att olika formuleringar kan leda till olika svar. Vidare baseras valet av 

analysmetod på en intern logik, det finns en röd tråd genom hela arbetet som återspeglas i de 

aktiva val som gjorts. Slutligen har genomförandet av studien noggrant beskrivits och syfte och 

frågeställningar har besvarats samt diskuterats. Dessa faktorer ska ses som kriterier som 

tillsammans leder till en forskning med god kvalité. Denscombe (2016) hävdar att till begreppet 

trovärdighet läggs även tillförlitlighet, vilket Kvale och Brinkmann (2014) beskriver handlar 

om sanningen och riktigheten i undersökningen som är avgörande för studiens kvalité. Vi anser 
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att öppenhet och transparens ger läsarna förutsättningar att avgöra om studien är tillförlitlig 

eller inte.   

  

Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att det finns vissa svårigheter i att generalisera ett 

resultat från en kvalitativ studie och att istället bör man se till om resultatet kan överföras till 

andra liknande studier. Överförbarheten handlar om att söka efter mönster och vissa 

gemensamma drag. Att undersökningen består av empiri endast från Trafikverk kan påverka 

generaliserbarheten, andra statliga myndigheter kan komma ha nytta av forskningen och även 

andra liknande organisationer då utbildning är något som förekommer inom alla branscher och 

i princip alla företag.  
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4. Resultatanalys  

Utifrån uppsatsens teoretiska perspektiv presenteras i detta avsnitt resultatet av vår 

undersökning genom en analys av det empiriska materialet. Vi har utgått från en tematisk 

analys och valt att strukturera upp resultatet under tre huvudrubriker; Uppfattningar om 

grundutbildningen, hur medarbetarna lär och hur grundutbildningen bör utformas för att 

uppnå ett flexibelt lärande. Instruktörerna svar kommer redogöras genom beteckningarna 

Instruktör 1 och Instruktör 2. Tågklarerarnas svar kommer att presenteras genom 

förkortningen TKL (exempelvis TKL 2). 

4.1 Uppfattningar om grundutbildningen  

Samtliga TKL har överlag en positiv syn på grundutbildningen. De anser att utbildningens 

struktur, upplägg och omfattning är bra. TKL 4 tycker det är en bra mix av moment och TKL 

1 uppskattar hur tiden fördelas mellan de olika delarna i utbildningen. TKL 2 hade dock önskat 

kortare veckor i Ängelholm till förmån för praktik på hemmaplan. Instruktör 2 menar att 

studietakten inte ligger på 110 % utan tempot är anpassat för att eleverna ska kunna ställa frågor 

till lärarna och ges möjlighet att öva. Trots att vissa elever enligt Instruktör 2 anser att det 

resulterar i för mycket dötid nere i Ängelholm, anser denne att tempot är bra. Respondenterna 

nämnde att de önskade mer tid för stoppkörning, tågföring och annan form av övning. 

 

Vid intervjuerna framgick att arbetsgången ser olika ut på de olika trafikledningscentralerna 

runt om i Sverige, trots detta genomgår tågklarerarna en identisk utbildning. Instruktör 2 

förklarar att detta är ett känt problem bland lärarna på Trafikverksskolan. Det framgick i 

intervjuerna med TKL att lärarna upprepade gånger får förklara för eleverna att det finns 

undantag från det de lär ut, dels beroende på situation men dels beroende på var i landet de 

kommer att arbeta. I och med detta och det faktum att lärarna på skolan även de är inresta från 

andra orter i Sverige, ställer sig instruktörerna samt flera av TKL frågande till om utbildningen 

bör genomföras i Ängelholm. 

4.1.1 Att studera på annan ort 

Av det som framkommer ur empirin kan det tolkas som att respondenterna tycker det är positivt 

att få åka iväg för att studera på annan ort. TKL 2 upplever det som skönt att komma hemifrån 

för då kan man koncentrera sig på det man ska lära sig. Samtliga TKL uppskattar att få vara i 

Ängelholm och studera för att det är så mycket ny kunskap som ska inhämtas. TKL 3 tyckte 
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det var bra att få komma bort för då fanns färre distraherande moment vilket gav utrymme för 

att fokusera på studierna.  

 

Det är inte enbart positiva attityder till studier på annan ort, de TKL som hade barn och familj 

upplever det också som krävande att vara hemifrån. Instruktörerna berättade även att 

medarbetare har hoppat av grundutbildningen för att det krävdes mycket fysisk tid i Ängelholm. 

Instruktör 2 ifrågasätter att utbildning hålls i Ängelholm då vikten ligger på att medarbetaren 

är tillgänglig för det.  

 

“Styrkan är just att du åker iväg och är borta och det är bara studierna som det är och 

ska vara fokus på. Men det kan ju också vara en svaghet. Alla fixar liksom inte det 

beroende på situation hemma och överhuvudtaget.” (Instruktör 2). 

 

Flexibelt lärande handlar om att det är individens förutsättning, behov och intressen som ska 

styra hur studierna ska bedrivas (Kjellin, et al., 2004). För att bli behörig tågklarerare genomgår 

kandidaterna urvalstest som koncentrationsförmåga och simultankapacitet (Trafikverket, 

2017d). Trafikverket lägger stora resurser för att rekrytera kompetenta medarbetare. När 

personer hoppar av grundutbildningen för att deras livssituation inte lämpar sig för att åka till 

Ängelholm under vissa perioder tappar Trafikverket talangfulla medarbetare. Collis och 

Moonen (2002) menar att det flexibla lärandet innebär att alla oavsett livssituation ska kunna 

ta del av lärandet.  

 

Instruktör 2 ställer sig kritisk till flexibiliteten i utbildningen då rekrytering av personal endast 

kan ske under vissa förutbestämda perioder. Trafikverket har specifika datum för när 

grundutbildningarna genomförs och blir på så sätt låsta till att rekrytera när utbildningarna hålls. 

Instruktör 2 berättar att de lokala verksamheterna får ansöka om platser för medarbetarna på 

grundutbildningen och menar att utbildningen istället ska skötas på de lokala verksamheterna 

för att löpande utbilda nya medarbetare. Instruktör 1 förstärker det instruktör 2 säger genom 

följande resonemang:   

 

“Då kan man precis anställa när man vill. Man behöver inte invänta en kurs. Det tror 

jag är bättre.” (Instruktör 1). 
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Från att behovet av TKL identifierats till att individen är färdigutbildad kan ta uppemot ett år 

beroende på utbildningens längd och för att TKL inte kan påbörja sin grundutbildning förrän 

vissa specifika datum då grundutbildningarna hålls (Trafikverket, 2017a). Collis och Moonen 

(2002) skriver att det centrala i det flexibla lärandet är elevernas möjlighet att själva fatta beslut 

gällande sina studier och dess upplägg och att de nya valmöjligheterna leder till ett nytt och 

större ansvar för den enskilda individen. Utbildningen som är förlagd på specifika datum skapar 

en mindre flexibilitet för att anställa personal vid behov. En flexibel utbildning tillgodoser inte 

enbart elevernas behov som Richardson (2000) menar utan det gynnar hela verksamheten att ha 

möjlighet att anställa vid behov.  

 

TKL 2 menar att det var jobbigt att vara hemifrån men det gick bra för vetskapen fanns där om 

att det var bara under en begränsad period. Resorna för att komma till Ängelholm upplevdes 

som anpassningsbara då ansvaret att boka resan lades på medarbetarna. Det gjorde att 

medarbetarna flexibelt kunde välja när och hur de skulle ta sig till Ängelholm vilket kan liknas 

med vad Richardson (2000) beskriver som en viktig aspekt för att uppnå flexibelt lärande.   

4.2 Hur medarbetarna lär    

Under intervjuerna framkom hur olika individer lär samt att faktorer som anses främja lärandet 

kan variera beroende på person. TKL 4 upplevde att övning gav mest kunskap medan TKL 1 

föredrog att lyssna på föreläsningar och föra anteckningar. Vikten av att vara motiverad, ha rätt 

attityd och vara intresserad av ämnet som studeras beskrevs som viktiga variabler för att lyckas 

med sina studier. Men även en god gemenskap och betydelsen av att gruppen har en positiv 

inställning till studierna beskrevs som viktigt. 

4.2.1 Individuellt lärande  

Intervjuerna med respondenterna skildrar olika sätt att lära och ta till sig kunskap. Det som kan 

tydas ur empirin är att kombinationer av olika inlärningsmetoder är viktigt för att ta till sig 

kunskap. TKL 2 och TKL 3 berättar hur de tar till sig kunskap på bästa sätt:  

 

“Jag lyssnar och skriver samtidigt för att ta till mig kunskap bäst. Jag måste skriva för 

att få in det. Att sitta och lyssna bara funkar inte så bra.” (TKL 2). 

  

“Jag vill gärna skriva och lyssna samtidigt.” (TKL 3). 
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Respondenterna menar att även en kombination av föreläsningar, övningar, praktik och 

studiebesök behövs för att de ska kunna ta till sig kunskap på bästa sätt. TKL 2 gav följande 

förklaring: 

 

“Kombinationen av diskussioner, föreläsningar och studiebesök föredrar jag för att 

lära mig, så det inte blir så ensidigt, bara någon som maler på om grejer och man 

antecknar, då blir man slut i huvudet till slut.” (TKL 2). 

 

Alla respondenter var överens om att en kombination av olika inlärningsmetoder var att föredra, 

men vilken av dessa metoder de föredrog mest skiljde sig åt individerna emellan. TKL 4 och 

TKL 3 föredrog exempelvis praktiska övningar främst medan respondent TKL 2 behövde 

skriva ner den information som skulle läras in.  Samtliga TKL föredrar att lära genom att lösa 

konkreta arbetsuppgifter i form av praktik vilket Larsen och Skovbo (2002) menar är ett 

effektivt sätt att lära. Filstad (2012) menar att kunskaperna blir mer praktiska och ofta direkt 

användbara vid utövandet av konkreta arbetsuppgifter. Det kan liknas med Pettersen (2010) 

förklaring av ackommoderande lärstil som beskriver att vissa individer lär bäst genom att få 

praktiskt tillämpa och att i utbildningssammanhang är det viktigt att de får testa olika idéer. 

Samtliga TKL föredrog att sitta nere i lobbyn för att diskutera observationer de hade gjort under 

föreläsningarna. Det kan liknas vid Pettersen (2010) beskrivning av divergerande lärstil som 

handlar om att individen lär genom och reflekterande observationer. Ur empirin kan tydas att 

det finns olika sätt att lära och att det ligger enligt Kolb (1984) i individens natur att lära på 

olika sätt.  

 

Majoriteten av respondenterna var inte medvetna om den egna lärstilen men enligt forskare 

saknas det tillräckligt med bevis för att motivera att lärstilar bör införlivas i allmän 

utbildningpraxis (Pashler, et al., 2008). Många av lärstilsmodellerna har låg reliabilitet och 

validitet och en försumbar inverkan på pedagogik (Coffield, et al., 2004).  

4.2.2 Gruppens betydelse 

Att få lära tillsammans var något som alla TKL uppskattade. TKL hade alla gått 

grundutbildningen samtidigt vilket innebar att det var tillsammans i Ängelholm. Gemenskapen 

som de hade med varandra under utbildningen upplevdes som god av samtliga TKL. Tiden efter 

föreläsningarna gav TKL tid till att diskutera med varandra om hur de uppfattade innehållet i 
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föreläsningarna och TKL 2 beskriver följande:  

 

“Vi diskuterade mycket med varandra. Satt på kvällarna och diskuterade sen fick 

man fråga lärarna om vem som hade rätt i vad om det vi kommit fram till under 

kvällarna då.“ (TKL 2). 

 

TKL 2 menar att utbildningen skulle vara svårare om man hade varit i Ängelholm själv. Vidare 

upplevde respondenten att de sporrade varandra till bättre resultat genom att diskutera med 

varandra efter föreläsningarna. TKL 3 berättar hur de kastade frågor till varandra för att lära. 

Under kvällarna kunde TKL träffas nere i lobbyn eller på ett hotellrum och diskutera. Dessa 

diskussioner kan liknas med vad Granberg (2013) menar är reflekterande grupper. Genom dessa 

reflekterande grupper ges individen möjlighet att dela sin kunskap med andra och ge varandra 

nya perspektiv på det aktuella ämnet och på så vis utveckla kunskap baserat på erfarenhet 

(Granberg, 2013). Filstad (2012) förklarar att kunskapsdelning genom dialog är en viktig del 

av reflektionen och att det är genom dialog vi utvecklar vårt tänkande och handlande genom 

samspel. Reflektion i grupp har även betydelse för djupinlärningen. Diskussionerna om 

grundutbildningen som TKL förde under eftermiddagarna främjar enligt Gibbs (1992) det 

djupinriktade lärandet.  

 

I och med diskussionen kan det enligt Nonaka och Takeuchi (1995) även tolkas som att tyst 

kunskap utvecklades. De befann sig i ett socialt sammanhang, tillsammans med varandra, och 

det är enligt Filstad (2012) det sociala sammanhanget där kunskap formas. TKL fick ta del av 

explicit kunskap i den formella utbildningen genom att läraren presenterade fakta. På 

eftermiddagarna gavs det en möjlighet att tolka varandras uppfattningar kring ämnet vilket gav 

utrymme för den tysta kunskapen att spridas. Nonaka och Takeuchi (1995) menar att kunskap 

skapas i växelverkan mellan tyst och explicit kunskap. 

 

Under intervjuerna framkom att samtliga TKL såg tid för reflektion och repetition som en viktig 

del för att kunna tillgodogöra sig kunskapen. Samtliga TKL uppskattade repetitionerna och 

instuderingsfrågorna i slutet av varje delkurs och TKL 1 gav följande förklaring:  
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“Mycket repetition tycker jag är bra. För just när man är där nere blir det mycket, då 

kan det bli svårt att hålla fast allting så då tycker jag om att repetera, ta det igen.” (TKL 

1). 

 

Enligt Dewey (1998) är det vid reflektion som eleverna skapar kunskap genom att integrera ny 

kunskap med tidigare erfarenheter. Enligt van Woerkom (2010) är reflektion en avgörande 

faktor i en individs lärprocess.  

4.2.3 Lärarens betydelse 

Lärarna och deras roll menar respondenterna har haft en stor betydelse för främjandet av 

lärandet. TKL 1 förklarade att de varit en starkt bidragande faktor till att han klarade 

utbildningen och TKL 4 stärker resonemanget genom följande beskrivning:  

 

“Sen kan jag höja de lärare vi hade, klockrena, de var jäkligt bra för mig. De mötte 

mig, på det sättet jag behövde lära mig.” (TKL 4). 

  

Flera av respondenterna beskrev hur lärarna gjorde boken Trafikverkets Trafikbestämmelser för 

järnväg begriplig. TKL 4 beskrev en av de två lärarnas pedagogiska förmåga som en av de 

bidragande orsakerna till det höga omdömet:  

 

“Det blev ju jättetydligt varför eller liksom en av dom som vi hade som lärare hade 

tidigare i sitt privata liv varit lärare i skolan. Så hon hade ju förmågan verkligen att 

hitta det här pedagogiska.” (TKL 4). 

 

Samtliga TKL beskrev även lärarnas förmåga att anpassa sig efter elevernas kunskap och behov, 

något som var uppskattat. Enligt Ellmin (2011) kan en lärare som är lyhörd för elevernas behov 

och som ger eleverna möjlighet att vara med och påverka skapa positiva effekter på eleven och 

lärandet. Vidare förklarar Tornberg (2006) att en lärare som är öppen för förslag och idéer från 

sina elever kan skapa en högre motivation och prestation hos dessa. Lärares syn på kunskap och 

lärande har även det betydelse för individens inlärning (Hedin & Svensson, 1997). Det kan 

exempelvis påverka hur läraren väljer att utforma utbildningen. Det påverkar även hur nöjda 

eleverna blir med utbildningen, har lärare och elever en samstämmig bild av hur de ser på 

kunskap och lärande tenderar både elever och lärare att bli mer nöjda med utbildningen.  
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4.2.4 Handledning 

Handledaren, som även den kan liknas vid lärarens roll, stöttar och hjälper eleverna i att komma 

in i arbetsuppgifterna på ett bra sätt. Samtliga respondenter anser att handledaren har stor 

betydelse. Handledaren spenderar mycket tid med respondenterna för att lära ut hur det 

teoretiska de lärt sig i skolan i Ängelholm rent praktiskt används i arbetslivet. Filstad (2012) 

menar att om en erfaren medarbetare får sätta ord och beskriva hur denne arbetar och på vilket 

sätt han eller hon löser uppstådda situationen skapar denne dels kunskap att förmedla till andra 

medarbetare men reflektionen kan även leda till nya personliga insikter i arbetet.   

4.3 Hur grundutbildningen bör utformas för att uppnå ett flexibelt lärande 

Respondenterna hade olika syn på vad ett flexibelt lärande är men samtliga menade att det 

handlar om möjligheten att kunna kombinera olika utbildningsmetoder. Instruktör 1 förklarar 

att det handlar om att kunna anpassa utbildningen efter förändringar som sker i samhället och 

efter nya influenser. TKL 1 menade att det även kan handla om flexibilitet i tid samt 

lokalisering. Instruktör 1 anser att utbildningen som den ser ut idag är konservativ och ställer 

sig frågande till om de rätta intentionerna finns för att förändra utbildningen. Vidare förklarar 

Instruktör 1 att det finns en önskan om en högre grad av flexibilitet. TKL 2 menar att som 

utbildningen ser ut idag skulle den inte kunna inrymma ett flexibelt lärande. Respondenterna 

ställer sig kritiska till den interna e-learning utbildningen då de har dåliga erfarenheter från 

dessa.  

4.3.1 Praktik 

Respondenterna anser att praktiken har en stor betydelse i lärandet. Praktiken tillhandahålls på 

den lokala arbetsplatsen där medarbetarna får vara med och arbetsträna med erfarna personer. 

Arbetsträning innebär att TKL får utföra samma arbetsuppgifter som tjänsten kräver i verkliga 

arbetslivssituationer. Praktiken kan liknas vid en form av arbetsplatslärande och enligt 

Kirckpatrick (1959) ger detta inte enbart kunskapsinhämtning till medarbetaren utan även 

effekter som attitydförändringar. Samtliga TKL belyser praktiken som lärorikt. TKL 3 anser att 

praktiken under grundutbildningen var mest lärorik och att få uppleva det man hört i teorin är 

av stor vikt:  

 

“Man åker ju hem på fredagen och ser ut som ett frågetecken och fattar ingenting 

och kommer man hit på måndagen och ser och hör orden igen så liksom då faller 

det på plats och det är viktigt för mig.” (TKL 3). 
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Den här formen av lärande kan kopplas till de tre nivåer av reflektion med utgångspunkt i 

handlandet och lärande som Filstad (2012) beskriver. På den första nivån, kunskap i handlandet, 

finns tyst kunskap som inte kan beskrivas. Praktiken skapar förutsättningar för organisationen 

att förmedla denna tysta kunskap från erfarna medarbetare till nyanställda (Filstad, 2012).  

 

Instruktör 1 berättar att de praktiska förutsättningarna skiljer sig åt mellan de olika lokala 

arbetsplatserna där praktiken genomförs. Vidare beskriver instruktör 1 att det upplevs som en 

brist i verksamheten då de centrala målen med utbildningen inte kan levas upp på de lokala 

arbetsplatserna. Det handlar om personalbrist, otillräckligt med resurser och bristfälliga 

anläggningar. Instruktör 2 menar att bristen på bemanning har gjort det svårt för eleverna att 

fullfölja alla mål med praktik. Personalläget har gjort att det har varit svårt att få ut eleven i 

spåret och åka med lokförare. Det kan tolkas som att individer med en divergerande lärstil 

hämmas av att inte få utrymme för reflekterande observation (Pettersen, 2010).  

4.3.2 Simulatorer 

Trafikverket (2017a) har som verksamhetskrav att övning i simulator ska uppfyllas för att 

erhålla behörighet som tågklarerare.  I dagsläget har den lokala arbetsplatsen i Gävle ingen 

möjlighet att erbjuda simulatorbaserad övning vilket kan tolkas som en brist baserat på 

respondenternas svar. 

 

Abadir Guirgis et al. (2014) menar att simulatorbaserad utbildning kombinerat med 

distansutbildning eventuellt skulle kunna ersätta praktik. Dock var majoriteten av 

respondenterna positivt inställda till den praktik som genomförs av Trafikverket idag. Att få 

möjligheten att utföra de arbetsuppgifter som respondenten i framtiden kommer sköta 

prioriteras högt, vilket stärks av TKL 3:   

 

”Oavsett hur mycket man satt på skolan och skrev teori och låtsatsringde till 

varandra så går det aldrig att få till det som i här på den lokala arbetsplatsen.” 

(TKL 3). 

 

Neukum et al. (2003) menar att simulatorer ger möjlighet för eleverna att träna på situationer 

som är ovanliga och som inte uppstår under praktikperioden. Samtliga TKL upplever praktiken 

som en betydande del i deras lärande. Kombinationen av praktik och simulatorer återfinns i 
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andra lokala verksamheter inom Trafikverket. Respondenternas åsikt om simulatorer varierar. 

Dels för att erfarenheten av att simulatorer varit bristande då simulatorn inte påvisat 

verklighetsbaserade funktioner. TKL 3 berättar att denne hört att Trafikverkets simulatorer i 

andra verksamheter inte fungerat bra och lärt ut felaktig fakta. Kappé och Van Emmerik (2005) 

hänvisar till vikten av att simulatorn är så pass verklighetstrogen som möjligt för att inte 

påverka elevens motivation negativt samt lära ut fel saker.  

 

Samtliga respondenter anser att det kan finnas en nytta med att använda simulatorer. TKL 2 

anser att en simulator kan simulera situationer som utbildningen inte kan erbjuda men som kan 

hända i arbetslivet, så länge man inte sitter för mycket anses det vara bra. Dessa åsikter får 

medhåll hos instruktör 2 som anser att en bra utbildningsmetod skulle vara att låta eleverna 

utbilda sig i simulatormiljö först för att sedan komma ut och tillsammans med handledaren 

praktisera i arbetslivet. Det kan uppstå problem gällande kunskapsöverföring mellan det man 

lärt sig i simulatorn till arbetet i verkligheten. (Kappé & Van Emmerik, 2005). Tillsammans 

med handledaren kan kunskapsöverföringen säkerställas då eleven även får möjlighet att 

praktisera vilket Larsen och Svabo (2002) menar är ett effektivt sätt att lära.  

 

Vidare berättar instruktör 2 att på andra lokala verksamheter används simulatorn för att avgöra 

om medarbetare är lämpliga för arbetet eller inte. Med tanke på de problem som enligt Kappé 

och Van Emmerik (2005) kan uppstå vid kunskapsöverföring kan organisationer med fördel 

utvärdera kunskapsöverföringen från träning i simulatormiljö till verklig situation genom att 

mäta elevers kunskaper före och efter simulatorträning (Morrison & Hammon, 2000).  

4.3.3 E-learning 

Instruktör 1 föredrar en fysisk lärarledd föreläsning istället för e-learning där man tittar på en 

skärm och svarar på frågor. Denna åsikt får medhåll av TKL 2 som beskriver följande:  

 

“Det blir ett annat djup om man sitter och pratar än att sitta och titta på en skärm” 

(TKL 2).  

 

TKL 2 får medhåll från TKL 4 som inte gillar att titta på film för att lära utan föredrar det 

mänskliga samspelet vid lärande. I den fysiska lärmiljön finns det möjlighet till dialog och 

samspel mellan individer, det är där kunskapsdelning sker (Filstad, 2012). I den virtuella 
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lärmiljön saknas hantering av den tysta kunskapen (Lundgren och Svärdhagen, 2004). 

Utbildningskonceptet Flipped Classroom tar hänsyn till båda dessa aspekter. Genom denna 

utbildningsform kombineras e-learning med fysiska träffar med syfte att de IT-baserade 

utbildningsinsatserna ska frigöra tid för mer meningsfulla aktivitet vid de fysiska träffarna 

(Milman, 2012). De interna utbildningarna som hålls tycks sakna tid för reflektion och 

diskussion, det kan tolkas som att det sker ytinlärning. Ytinlärning uppstår oftast då det saknas 

tid för fördjupning och då individen saknar möjlighet att att själv vara med och påverka (Gibbs, 

1992). Det finns således en risk att lärande genom e-learning blir ytinriktat vilket kan resultera 

i att individen lär sig för stunden men att kunskapen inte kommer bli bestående. Hedin och 

Svensson (1997) menar att djupinlärning, till skillnad mot ytinlärning, skapar bättre 

förutsättningar för att individen ska minnas kunskapen över tid. Detta eftersom individen vid 

djupinlärning strävar efter en förståelse genom att koppla ihop den nya kunskapen med tidigare 

erfarenheter.  

 

Trafikverket använder sig utav e-learning vid interna utbildningar och samtliga respondenter 

ställer sig kritiska till det. Instruktör 1 menar att majoriteten av alla på den lokala arbetsplatsen 

har inställningen att e-learning inte ger någonting.  Instruktör 2 berättar om ett problem med e-

learning vid rättande av prov. Vidare berättar instruktör 2 att för att bli godkänd på provet var 

man tvungen att svara fel på frågorna. Instruktör 2 berättar vidare att e-learning skulle kunna 

förbättras genom att man får testa och utföra saker i utbildningen.  

 

Ur empirin kan tydas att det finns en negativ inställning hos respondenterna och medarbetarna 

inom verksamheten till e-learning som utbildningsmetod. E-learning kan enligt Anderson och 

Elloumi (2004) fungera som en IT-stödd distansutbildning där organisationer kan distribuera 

och presentera material via nätet (Paulsen, 2001). Effekterna av kompetensutveckling kan 

enligt Nordhaug (1985) vara motivation för fortsatt lärande. Den negativa inställningen till 

kompetensutveckling i form av e-learning kan hämma medarbetarnas lärande under 

utbildningarna. Den negativa inställningen som råder kan vara svår att förändra om 

utbildningarna ska fortsätta ha samma utformning. Det kan tolkas som att respondenterna 

saknar den fysiska lärarledda utbildningen.  Begreppet e-learning omfattar enligt Anderson och 

Elloumi (2004) interaktion med lärare för att ge stöd under lärprocessen. Detta stöd tycks 

saknas i dagens interna utbildning.  
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Som hjälpmedel nämnde TKL 4 penna och papper som nödvändigt, något TKL 3 förklarar med 

fördel hade kunnat byttas ut mot tekniska hjälpmedel såsom surfplattor och datorer. Den 

litteratur som användes hade även den kunnat finnas på surfplatta förklarar TKL 4, det hade 

gett möjlighet att söka i boken och på så vis lättare hitta bland reglerna som boken redogör för.  

 

Resultatanalysen påvisar att Trafikverket har svårt att rekrytera medarbetare vid behov och att 

dagens grundutbildning saknar utrymme för flexibilitet. Trots detta tyder resultatet på att TKL 

generellt sett är positivt inställda till dagens utformning av grundutbildningen. De uppskattade 

den gemenskap som TKL hade under utbildningen, vilket skapat goda förutsättningar för den 

tysta kunskapen att utvecklas genom sociala processer. Vidare tyder resultatanalysen på att 

medarbetarna har en negativ inställning till IT-baserade utbildningsmetoder men att tekniska 

hjälpmedel, så som simulatorer, skulle kunna främja lärandet. 

 

Flexibelt lärande handlar om att det är individens förutsättning, behov och intressen som ska 

styra hur studierna ska bedrivas (Kjellin, et al., 2004). Frågan är till vilken grad organisationer 

kan och bör anpassa sina utbildningsinsatser utefter medarbetarnas önskemål. I kommande 

avsnitt avser vi besvara studiens frågeställningar och formulera förbättringsförslag till 

Trafikverket med hänsyn till både organisationens och medarbetarnas intresse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

33 

 

5. Diskussion och slutsats 

Syftet med detta avsnitt är att belysa de områden vi valt att lyfta fram under resultatanalysen 

och diskutera de mest centrala delarna i arbetet. Förbättringsförslag lyfts löpande fram till 

organisationen. Nedan besvaras även studiens frågeställningar och förslag på framtida 

forskning ges. 

 

5.1 Integrering av flexibelt lärande 

Trafikverket har svårt att vidmakthålla och utveckla kompetensen inom organisationen, 

behovet av utbildningsplatser är större än dagens grundutbildning har kapacitet för. Framtiden 

kommer också ställa nya krav på kunskaper och kompetenser inom organisationen 

(Trafikverket, 2017a). Som svar på behovet av förbättrad kompetensutveckling inom 

Trafikverket presenterar vi utbildningsformen flexibelt lärande. Det flexibla lärandet ger goda 

förutsättningar att tillgodose organisationens behov av fler utbildningsplatser, möjlighet att 

rekrytera vid behov och behålla talangfulla medarbetare. Detta samtidigt som hänsyn kan tas 

till det medarbetarna anser främjar lärandet. Vi ser att Trafikverket står inför en utmaning vid 

integrerandet av flexibelt lärande i operativ tjänst och detta kommer att diskuteras vidare i 

avsnittet. För att beskriva hur organisationen kan arbeta för att integrera ett flexibelt lärande 

har det genom resultatanalysen framkommit viktiga områden som organisationen bör ta hänsyn 

till. 

 

Enligt Trafikverket (2017a) finns en önskan om att förbättra kompetensutveckling för 

trafikledning. Under intervjuerna med TKL och instruktörerna framkom att dagens utbildning 

har begränsade förutsättningar för ett flexibelt lärande. Ett exempel på detta är att dagens 

utbildning är låst till Trafikverksskolan i Ängelholm där kravet är att TKL befinner sig under 

en viss tid. Detta skapar begränsningar både för individen och för organisationen vilket kan 

resultera i att talangfulla medarbetare blir tvungna att tacka nej till tjänsten eftersom de saknar 

möjlighet att befinna sig hemifrån under längre perioder. En annan konsekvens av detta är att 

Trafikverket tvingas anpassa rekryteringen av nya medarbetare till vissa bestämda datum. Vi 

har valt att fokusera på områden som vi anser kommer bidra till utveckling av 

grundutbildningen för operativ tjänst. Trafikverket bör skapa förutsättningar för det sociala 

samspelet i virtuella lärmiljöer, samt identifiera styrkor och svagheter med dagens IT-baserade 

utbildningsformer och ta hänsyn till resultatet vid en vidareutveckling av grundutbildningen. 
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Vidare bör Trafikverket öka användandet av simulatorer som en del i att uppnå ett flexibelt 

lärande och slutligen bör de ta tillvara på de faktorer som medarbetarna uppskattar med 

utbildning och implementera dessa i IT-baserade utbildningar för att uppnå effektiv e-learning. 

5.2 Tyst kunskap i virtuella lärmiljöer 

Samtliga TKL upplevde en god gemenskap vid utbildningen i Ängelholm och tillskrev gruppen 

stor betydelse för det individuella lärandet. En fördel med dagens utformning av 

grundutbildningen är att eleverna bor och spenderar sin fritid utanför skolan tillsammans. Under 

denna fria tid så valde TKL att diskutera och reflektera tillsammans vad de lärt sig under dagen. 

Denna sociala process leder till att tyst kunskap har utrymme för att utvecklas och att lärande 

på djupet skapas (Nonaka & Takeuchi, 1995; Filstad, 2012). Den sociala processen mellan TKL 

har betydelse för att utveckla den befintliga kompetensen och avsaknaden av ett socialt samspel 

kan leda till en större utmaning för TKL att utveckla kunskap som krävs för tjänsten. Det ligger 

i organisationens intresse att skapa förutsättningar för sociala samspel mellan medarbetarna 

eftersom det gynnar lärandet och således höjer kunskapsnivån inom organisationen.  

 

Allt högre krav ställs på TKL då Trafikverket ser att medarbetare i framtiden behöver analysera 

data i vidare utsträckning och de ska kunna hantera störningar på ett ännu effektivare sätt. 

Lärandet behöver således inte enbart ske i formella instanser där medarbetare tar till sig 

information genom bland annat lärarledda undervisningar eller IT-utbildningar. Lärandet är en 

process och Trafikverket bör ge utrymme för sociala processer, som en del i lärandet, där tyst 

kunskap kan utvecklas.  

 

En stor del av det flexibla lärandet utgår från IT-baserade utbildningsmetoder. Baserat på de 

teorier som finns gällande flexibelt lärande kommer IT-baserade utbildningsmetoder vara en 

del i vårt förslag till Trafikverket för att integrera ett flexibelt lärande i grundutbildningen. 

Enligt Lundgren och Svärdhagen (2004) kan seminarium och föreläsningar hållas digitalt vilket 

medför att man slipper befinna sig på samma fysiska plats. Att implementera digitala 

föreläsningar kan frigöra tid och är kostnadseffektivt för organisationer. För Trafikverkets del 

skulle det på kort sikt resultera i minskade transport- och logikostnader. Sett utifrån ett längre 

tidsperspektiv skulle IT-baserade utbildningsmetoder kunna ses som en förutsättning för 

organisationens möjlighet att följa med i utvecklingen på arbetsmarknaden och som en faktor 

som bidrar till ökad konkurrenskraft. Det skulle även stärka organisationens 

arbetsgivarvarumärke, vilket bland annat kan resultera i att fler talangfulla kandidater väljer att 
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söka sig till organisationen. Utmaningen Trafikverket ställs inför i och med användningen av 

IT-baserade utbildningsmetoder blir att säkerställa att den sociala processen i form av 

diskussion och reflektion tillsammans med andra elever kan ske på ett tillfredställande vis i en 

virtuell lärmiljö. För att ge utrymme till att utveckla tyst kunskap bör Trafikverket säkerställa 

att den sociala processen mellan TKL kan fortlöpa. Det finns goda förutsättningar för att skapa 

en fungerande plattform där kunskap kan utbytas mellan elever, bland annat genom digitala 

kommunikationskanaler. Det finns även faktorer som kan förhindra kunskapsutbyte i en virtuell 

miljö, det kan till exempel vara brister i digitala kommunikationskanaler, men det kan även 

handla om lågt förtroende mellan elever som resulterar i en ovilja att delge varandra 

information. Lundgren och Svärdhagen (2004) menar att man kan skapa nära relationer trots 

den fysiska distansen, en faktor som TKL anser vara viktig för deras lärande. En utmaning för 

Trafikverket är att säkerställa att tyst kunskap utvecklas och delas i det sociala samspelet mellan 

medarbetare. Vi anser att Trafikverket bör skapa förutsättningar för ett socialt samspel i 

virtuella lärmiljöer.   

5.3 Attityder kring e-learning 

Det finns en tydlig ovilja bland respondenterna att använda sig av IT i utbildningssyfte 

samtidigt som de är nöjda med grundutbildningen som den ser ut idag. I analysen av empirin 

framkom att Trafikverket bör se över dagens användning av IT-utrustning då respondenterna 

såg denna som bristfällig. De uttryckte ett tydligt motstånd för användning av IT-baserade 

utbildningsinsatser och oviljan grundar sig dels på tidigare negativa erfarenheter av de interna 

IT-baserade utbildningarna.  

  

En utmaning för Trafikverket är att ändra attityderna kring e-learning inom organisationen. 

Detta är viktigt eftersom utbildningen är en del av kompetensutveckling av medarbetarna och 

effekten av denna kan påverka motivationen för fortsatt lärande (Nordhaug, 1985). I 

resultatanalysen framkom att respondenterna upplevde lärarledda lektioner, där de ges 

möjlighet till interaktion med lärare, givande. Dessa interaktioner med lärare saknas av 

respondenterna i dagens utbildningar via e-learning. Möjlighet att ställa frågor i realtid ansåg 

TKL vara viktigt. Interaktion anses vara en betydande del i TKL lärande och vi anser att 

Trafikverket bör ta hänsyn till detta och undersöka hur interaktionen mellan elever och lärare 

kan ske beroende på utbildningsform. Risken att inte implementera interaktion med lärare i IT-

baserade utbildningsformer kan resultera i att negativa attityder kvarstår och att lärandet således 

hämmas.  
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De IT-baserade utbildningsinsatserna som respondenterna har erfarenhet av och anser vara 

bristfälliga är interna vidareutbildningar på Trafikverket. Vi anser att som en del i att utveckla 

och integrera ett flexibelt lärande i grundutbildningen bör Trafikverket utvärdera de 

utbildningar som redan idag bygger på e-learning. För att möjliggöra ett flexibelt lärande krävs 

att Trafikverket tar hänsyn till medarbetarnas åsikter. Dagens interna utbildningar skapar en 

negativ attityd till e-learning vilket kan påverka inställningen till övriga utbildningar inom 

organisationen. Det är av vikt att Trafikverket identifierar styrkor och svagheter med dagens 

IT-baserade utbildningsformer och tar hänsyn till resultatet vid en vidareutveckling av 

grundutbildningen. 

5.4 Vikten av att praktisera 

Respondenterna menade att praktik utgjorde en viktig del av utbildningen. Det var under 

praktiken som den teori de försetts med i Ängelholm fick ett sammanhang och förståelse och 

kunskap skapades hos individen. Trafikverkets grundutbildning består till stor del av praktik 

vilket uppskattas av samtliga TKL. Praktiken skapar möjlighet för TKL att observera och utföra 

arbetsuppgifter under uppsikt och med stöd av handledare. Filstad (2012) menar att få lära 

genom att praktisera är effektivt sätt att ta till sig kunskap. Praktik skulle med fördel kunna 

kombineras med simulatorbaserad utbildning, övningar skulle då kunna simuleras ifrån vad 

individen behöver träna mer på för att utveckla sin kunskap. Övning i simulator skulle skapa 

förutsättningar för ett flexibelt lärande genom möjligheten att anpassa de praktiska övningarna 

ifrån individens förutsättningar, behov och intresse. Genom att få möjlighet till att utöka 

kunskapen i form av praktik och simulator ökar också vanan att hantera olika situationer. 

Trafikverkets mål, att medarbetare ska hantera störningar i trafiken på ett mer effektivt sätt, kan 

med hjälp av simulatorer ge möjlighet till medarbetaren att bli bättre på uppgiften. Risken med 

att öva i simulatorer kan vara att det som lärs i simulatorn inte överensstämmer med hur det 

fungerar i det verkliga arbetslivet. Praktiken kan i kombination med simulatorbaserad 

utbildning säkerställa att det som lärs kan omvandlas till praktiska färdigheter. Praktiken gör 

det möjligt för medarbetaren att få testa sina kunskaper under uppsikt av en handledare vilket 

gör att eventuella fel i den simulatorbaserade utbildningen kan det korrigeras av handledaren 

vid praktiktillfället. Eftersom tjänsten som tågklarerare kräver koncentrationsförmåga och 

simultankapacitet kan en kombination av utbildningsmetoder säkerställa att TKL är väl 

förberedda för arbetslivet.   
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5.5 Lärstilar versus utbildningsmetoder 

Resultatanalysen påvisar att respondenterna fördrog olika inlärningsmetoder. Vidare framkom 

att respondenterna upplevde att kombinationer av utbildningsmetoder främjar lärandet.  

 

Kolb (1984) anser att organisationer bör ta hänsyn till individens sätt att lära för att anpassa 

utbildningar efter det individuella behovet. I analysen identifierades att TKL hade flera olika 

sätt att lära men är det något som organisationer bör ta hänsyn till? TKLs lärstilar skilde sig inte 

enbart ifrån varandra utan flera lärstilar kunde kombineras av en och samma person. Lärstilar 

får kritik från bland annat Pashler et al. (2008) som påstår att det för närvarande inte finns en 

tillräcklig bevisningsbas för att motivera införlivande av lärstilar i allmän utbildningspraxis. 

Baserat på detta anser vi att fokus bör ligga på hur kunskap kan utvecklas istället för att enbart 

se till individuella lärstilar. Trafikverket bör utgå från vad som ska läras ut och inte vem som 

ska läras. I den lärprocess tågklarerarna går igenom bör Trafikverket erbjuda olika 

tillvägagångssätt att ta till sig kunskap på, exempelvis att se, höra eller att praktiskt utföra 

uppgifter kopplade till tjänsten. Att få ta del av varierande lärmetoder tror vi kommer gynna 

tågklarerarnas lärprocess. Vi tror att växelverkan mellan att se, höra och att praktiskt genomföra 

något ger utrymme för att inhämta kunskap på ett fördelaktigt vis. I dagens grundutbildning för 

tågklarerare har personalbristen gjort att tågklarerarna inte ges möjlighet att få följa med 

lokföraren i arbetet. En lärmetod försvinner därmed och tågklarerarna får inte se hur det 

fungerar ute i verksamheten. Vi tror att sådana moment är viktiga att genomföra för att kunskap 

ska utvecklas hos medarbetarna och Trafikverket bör se över personalbristen för att få ut 

tågklarerarna i verksamheten. 

 

Det flexibla lärandet syftar till att sätta individen i fokus och att anpassa utbildningen efter 

dennes behov. Samtliga TKL föredrog katederundervisning, dels för att lärarna uppskattades 

och för att möjligheten fanns till diskussion och frågeställningar. Om Trafikverket tar tillvara 

på faktorer som medarbetarna uppskattar med utbildningarna och implementerar det i IT-

baserade utbildningar kan det vara en nyckel till effektiv e-learning.  

 

Ett förslag till Trafikverket skulle vara att använda sig utav utbildningskonceptet Flipped 

classroom som syftar till att kombinera IT-baserade utbildningsformer med fysiska träffar. 

Detta skulle tillgodose både medarbetarnas önskan om fysiska träffar samt Trafikverkets behov 

av att utveckla grundutbildning för att behålla talangfulla medarbetare. Andra 
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utbildningsmetoder så som praktik och simulatorövningar skulle kunna kombineras med 

Flipped classroom och på så vis skulle lärandet tillgodose både medarbetarnas och 

organisationens intressen.  

5.6 Slutsats 

Syftet med denna studie är att beskriva hur en statlig myndighet kan arbeta för att integrera ett 

flexibelt lärande i grundutbildningen för operativ tjänst. 

 

Dagens arbete med kompetensutveckling för operativ tjänst bygger på traditionella teorier kring 

lärande. Eleverna är bundna i tid och plats och saknar möjlighet att själva påverka innehållet 

och upplägget för studierna. Detta är motsatsen till det forskare förklarar är ett flexibelt lärande 

(Kjellin, et al., 2004; Collis & Moonen, 2002; Lundgren & Liljenvall, 2001). Vi kan således 

dra slutsatsen att dagens utformning av grundutbildning för operativ tjänst saknar utrymme för 

flexibelt lärande. Under intervjuerna framkom att medarbetarnas uppfattning om dagens 

grundutbildning är överordnat positiv. De nämnde lärarnas pedagogiska förmåga och möjlighet 

till diskussion och reflektion med kollegor som bidragande faktorer. Vid integrering av flexibelt 

lärande i grundutbildningen bör aspekter som medarbetarna anser främja lärandet tas tillvara. 

Medarbetarna tycker det är positivt att utbilda sig i Ängelholm men vi anser att det är andra 

faktorer än den geografiska lokaliseringen som tillsammans bidrar till medarbetarnas 

uppfattning. Vi menar att aspekter som möjlighet till diskussion och reflektion samt lärarens 

pedagogiska förmåga kan implementeras i virtuella lärmiljöer och på så sätt bidra till ett 

flexibelt lärande.  

 

Baserat på det flexibla lärandets breda betydelse bör man ställa sig frågan för vem lärandet ska 

vara flexibelt samt ur vilken aspekt. Ska det vara flexibelt för eleverna eller för lärarna? Ur ett 

tekniskt avseende eller ett geografiskt? Ska man se till en tidsmässig aspekt eller 

storleksmässig? Vad som är flexibelt lärande för en person kan vara det motsatta för någon 

annan, detta eftersom det handlar om en form av individanpassning. Vi har identifierat områden 

Trafikverket bör se över vid utvecklingen av grundutbildningen för operativ tjänst. Trafikverket 

bör skapa förutsättningar för den tysta kunskapen att förmedlas i virtuella lärmiljöer, de bör 

identifiera styrkor och svagheter med dagens IT-baserade utbildningsformer och ta hänsyn till 

resultatet vid en vidareutveckling av grundutbildningen. Vidare bör Trafikverket öka 

användandet simulatorer som en del i att uppnå ett flexibelt lärande och slutligen bör de ta 
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tillvara på de faktorer som medarbetarna uppskattar med utbildning och implementera dessa i 

IT-baserade utbildningar för att uppnå effektiv e-learning. 

 

Vår förhoppning är att denna uppsats kan bidra med värdefull information vid utvärderingen 

av Trafikverkets utbildningsinsatser och således vara direkt användbart för att nå delmålen för 

år 2017. Vi har i denna uppsats beskrivit medarbetarnas uppfattning om grundutbildningen, 

vilket är ett användbart underlag när framtidens kompetensutveckling ska ses över. Studiens 

teoretiska bakgrund i kombination med insamlad empiri kan för organisationen bli en 

utgångspunkt vid integreringen av flexibelt lärande.  

 

Vi ser studien som ett bidrag till personal- och arbetslivsforskningen, detta eftersom vi 

undersökt medarbetares uppfattning om utbildning som bygger på traditionella teorier. Dessa 

uppfattningar kan bidra till att utbildningar kan förbättras utifrån vad individer anser främja 

lärandet. Vidare har dessa uppfattningar ställts mot teorier som härstammar från skolvärlden. 

Vi har med hjälp av teori och empiri bidragit med kunskap kring hur det flexibla lärandet kan 

integreras som en del i att kompetensutveckla medarbetena i arbetslivet.  

5.6.1 Förslag till vidare forskning 

För att ge studien ett ytterligare djup hade intervjuer med lärare på Järnvägsskolan i Ängelholm 

kunnat genomföras, detta hade kunnat bidra med ytterligare ett perspektiv på dagens 

grundutbildning. Vi tror att intervjuer med personer som valt att inte fullfölja utbildningen eller 

som valt att tacka nej gett oss en mer nyanserad bild gällande uppfattningen om utbildningen 

och dess positiva respektive negativa egenskaper. Det hade även varit intressant att studera 

yngre personers olika sätt att lära för att se hur organisationer kan arbeta för att anpassa 

utbildningar efter framtidens kompetens.  
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Hermerén, G., & Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
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Bilaga 1  

Missivbrev  

Till instruktörer och tågklarerare på Trafikverket. 

 

Hej, 

Vi är två studenter från Högskolan Dalarna som läser vår sista termin på Personal- och 

Arbetslivsprogrammet. Som sista moment på utbildningen ska vi skriva ett examensarbete 

inom ämnet lärande. Vi har fått förmånen att genomföra vårt examensarbete hos er på 

Trafikverket. 

 

På Trafikverket pågår just nu ett arbete för att förbättra kompetensutvecklingen inom 

organisationen. En förstudie har genomförts där de sammanställer nuläget och börläget gällande 

behovet av kompetensutveckling av organisationens operativa personal, med fokus på de 

framtida medarbetarna och dess behov. I förstudien har workshops genomförts med 

färdigutbildade tågklarerare, lärare och chefer. Där har framkommit ett behov av att utveckla 

nuvarande grundutbildningar för att säkerställa att medarbetarna har den kompetens som krävs. 

Dagens grundutbildning bygger på traditionella teorier kring utbildning och hur utbildning bör 

utformas. I och med den föränderliga värld vi lever i och teknikens utveckling har nya 

förutsättningar för lärande skapats. Teorier kring lärande har utvecklats och skapat 

förutsättningar för ett flexibelt lärande, det vill säga en anpassning av lärandet efter individens 

behov. Trafikverket önskar en förbättrad utformning av dagens grundutbildning och baserat på 

detta har vi valt att studera hur Trafikverket kan utforma utbildningen efter framtida 

medarbetares behov. 

 

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också som 

avsikt att ta hjälp av er medarbetare genom intervjuer. Vi vill därmed intervjua dig som vi ser 

har kunskap, erfarenhet, värdefulla åsikter och information för vår undersökning. Intervjun 

kommer att bestå av ett antal frågor och vår förhoppning är att en givande diskussion kommer 

att uppstå. Intervjun beräknas ta ungefär en timme. 

 

Under intervjuns genomförande kommer vi att ta hänsyn till forskningsetiska principer. Det 

innebär att deltagandet är frivilligt och du har själv rätt att bestämma över din medverkan. Detta 

gör att du när som helst kan avbryta intervjun. Vidare kommer de uppgifter som samlas in om 
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dig som enskild person behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas till 

forskningens ändamål. 

 

Vid intervjun kommer anteckningar att föras och vid godkännande kommer även intervjuerna 

att spelas in. Materialet kommer att förvaras säkert och efter examensarbetets slut förstöras. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Gustav Sundström och Maja Fredriksson 

h14gussu@du.se h14majfr@du.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:h14gussu@du.se
mailto:h14majfr@du.se


 

 

 

47 

 

Bilaga 2  

 

Intervjuguide Tågklarerare 

 

Presentation av oss 

 

Bakgrund 

● Berätta lite kort om dig själv 

 

● Berätta om din roll här på Trafikverket 

 

Utbildningen som helhet 

● Vad tycker du var det bästa med utbildningen? 

 

● Vad tycker du främst behöver förbättras? 

 

● Har målen med utbildningen varit tydliga? 

 

Utbildningsinnehåll 

● Hur upplevde du informationen som gavs ut inför utbildningarna? 

 

● Hur upplevde du utbildningstakten?  

 

 

Utbildningsform 

● Hur upplevde du fördelningen mellan föreläsningar, övningar, diskussioner? 

 

● Hur bör grundutbildningen utformas anser du? 

 

 

Framtidens utbildning 

● Vad innebär ett flexibelt lärande för dig? 
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● Kan IT vara ett hjälpmedel för dig i ditt lärande? 

 

● Anser du att du skulle få hjälp vid din inlärning om det fanns tekniska hjälpmedel i 

samband med praktiken t.ex. simulatorer eller virtual reality för att få känsla av att du 

”kör ”live och övning i detta. Finns det i så fall fördelar/nackdelar/styrkor/svagheter. 

 

● Beskriv sammanhang som du anser är betydelsefulla för att lyckas med dina studier? I 

vilka miljöer lär du bäst? 

 

● Hur lär du dig/tar till dig kunskap på bästa sätt? Hur föredrar du att ta till dig 

information? 

 

● Vad tycker du om att ha möjligheten att styra över dina egna studier under 

utbildningstiden? Vaför?  

 

Övriga frågor 

● Saknade du något i utbildningen som hade varit bra att ha i ditt arbete 

 

● Har det dykt upp några andra tankar eller idéer kring utbildningen du vill ta upp? 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide till Instruktörer  

 

Presentation av oss 

 

Bakgrund 

● Berätta lite kort om dig själv 

● Berätta om din roll här på Trafikverket 

 

Utbildningen som helhet 

● Vad innebär det att vara instruktör på Trafikverket? Hur arbetar ni? 

 

● Vad tycker du om utbildningen i sin helhet som instruktör? 

 

● Har målen med utbildningen varit tydliga för dig som instruktör? 

 

 

● Anser du att du har fått bra underlag inför praktiken av Trafikverksskolan? Upplever 

du att eleverna är väl förbereda inför praktiken? 

 

Utbildningsinnehåll 

● Får du som instruktör någon information inför praktikperioden från 

Trafikverksskolan? I så fall hur upplever du informationen som ges? 

 

 

 

Utbildningsform 

● Hur bör grundutbildningen utformas anses du? Vad är bra/mindre bra idag? 

 

Framtidens utbildning 

● Vad innebär ett flexibelt lärande för dig som instruktör? 
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● Kan IT vara ett hjälpmedel för dig i ditt lärande? / i din roll som instruktör/utlärning 

Isåfall hur/ på vilket sätt? 

 

● Anser du att du skulle få hjälp vid din utlärning om det fanns tekniska hjälpmedel i 

samband med praktiken t.ex. simulatorer eller virtual reality för att få känsla av att du 

”kör ”live och övning i detta. Finns det i så fall fördelar/nackdelar/styrkor/svagheter. 

 

●  Beskriv sammanhang som du anser är betydelsefulla för att eleverna ska lyckas med 

sina studier? 

 

Övriga frågor 

● Vad anser du om din utbildning som instruktör?+/- 

 

Avslutande frågor 

● Finns det något som du vill tillägga, något som du tycker är viktigt och som vi borde 

veta som vi inte frågat om? 

 

● Går det bra om vi hör av oss till dig igen om vi har följdfrågor? 

 

 

 


