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Sammanfattning 

Snabb teknologisk utveckling och intensiv digitalisering i samhället har bidragit till att 

IT-kompetens saknas i den utsträckning som efterfrågas vilket skapar kompetensbrist på 

arbetsmarknaden. Syftet med denna studie är att undersöka utbildningsformen 

Accelerated Learning och vilka möjligheter den skapat för individer som genomgått en 

utbildning med denna intensiva lärandemodell. Vi har valt att gräva djupare i 

utbildningsformen genom att studera upplevelsen samt karriärmöjligheterna i samband 

med genomförd utbildning för att få en djupare förståelse kring utbildningsformens 

integrering och påverkan på de individer vi intervjuat samt effekten på organisationens 

anpassning till digitaliseringen.  

 

Vi har utifrån en kvalitativ ansats utfört djupintervjuer med tio olika individer som alla 

studerat på Academy, en skola som tillämpar utbildningsformen Accelerated Learning. 

Det är en ny utbildningsmodell på marknaden som det ännu inte forskat brett kring. 

Detta var en motivation varför vi ville gräva djupare i utbildningsformen. Vi valde att 

utgå ifrån sociologiska teorier med fokus på organisationer i samhället samt samspelet 

med individerna. Detta gjorde vi genom att välja organisationsekologin samt Anthony 

Giddens strukturerings- och modernitetsteori.  

 

Utifrån resultatet visar vår studie att utbildningsformen Accelerated Learning 

möjliggjort för våra intervjupersoner att byta yrkesinriktning mitt i karriären, få praktisk 

erfarenhet på kort tid samt utveckla en kombinerad kompetens med IT som nisch. 

Vidare tyder vårt resultat på att utbildningsformen kan ha en positiv påverkan på 

organisationer som snabbt behöver få in människor med praktiskt relevant och 

dagsaktuell kunskap samt kombinerad kompetens. Resultatet indikerar även på att 

utbildningsformen kan främja organisationers anpassning till arbetsmarknaden och det 

digitala samhället.  

Nyckelord 

Accelerated Learning, Academy, IT, digitalisering, kompetensbrist, kombinerad 

kompetens, praktiskt lärande
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1. Inledning 

Idag genomgår samhället en digitaliseringsresa där teknologier ständigt utvecklas. I och med 

de snabba teknologiska framsteg som sker på marknaden idag söker företag efter kompetens 

som för bara några år sedan inte existerade. Detta har lett till ett stort kompetensbehov inom 

IT på arbetsmarknaden. Enligt en svensk rapport skapad av IT & Telekomföretagen
1
 (2017) 

kommer det år 2022 att saknas 70 000 personer med relevant IT-kompetens på den svenska 

arbetsmarknaden om inte nya innovativa lösningar tillkommer för att anpassa sig till 

näringslivets tillväxt. 

Det råder alltså kompetensbrist inom IT i och med det växande näringslivet, och enligt EU:s 

så kallade Desi-index
2
 över digitalisering inom EU är Sverige ett av de länder som snabbast 

tappar fart inom området (Brundin, 2016). Även i en rapport av Boston Consulting Group 

sjunker Sverige i det digitaliseringsindex som företaget sätter ihop årligen (Boston Consulting 

Group, 2016:23). Digitaliseringskommissionen
3
 överlämnade 2016 en rapport till regeringen 

angående den högre utbildningens roll i en digital tid. I denna rapport konstateras det att 

kompetensförsörjningen har svårt att hålla jämn takt med det föränderliga klimat som präglar 

arbetsmarknaden. Rapporten belyser även risken för inlåsningseffekter på arbetsmarknaden 

när människor upplever att de inte har möjlighet att byta karriär på grund av att de inte är 

kvalificerade för de nya jobb som finns att söka. Den låga rörligheten på arbetsmarknaden är 

även en orsak till den höga arbetslösheten vi ser idag. Enligt IT- och Telekombolagen (2015) 

har utbildningsväsendet idag svårt att tillgodose arbetsmarknaden med den arbetslivsnära 

kompetens som efterfrågas då universitets- och högskoleutbildningarna inom IT idag har ett 

lågt tekniskt innehåll. Detta ger nu upphov till nya aktörer på den svenska 

utbildningsmarknaden. 

 

Accelerated Learning är en utbildningsform som syftar till att under en kort och intensiv 

tidsperiod ge individer de verktyg och den grund de behöver för att kunna komma ut på 

                                                 
1 En organisation för företag inom IT- och telekomsektorn 

2 Indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle 

3 Kommitté tillsatt av regeringen i uppdrag att verka för att det it-politiska målet i den digitala agendan uppnås 
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arbetsmarknaden och successivt fortsätta att lära sig genom yrkeslivet (Academy, 2017). Vår 

studie är en sociologisk analys där vi undersöker utbildningsformen Accelerated Learning och 

dess etablering på den svenska arbetsmarknaden. Denna utbildningsform konkurrerar med 

dagens högskole- och universitetsutbildningar genom sitt erbjudande om en kort och intensiv 

studieperiod samt praktiskt baserat lärande. Academy, systerbolag till konsult-och 

rekryteringsföretaget Academic Work, är ett av de första företagen i Sverige att erbjuda denna 

utbildningsform inom IT. Antagningen till utbildningen baseras på diverse tester samt 

intervjuer. Individerna utbildas sedan hos Academy under 12 veckor för att efter genomförd 

utbildning arbeta som IT-konsulter via Academic Work (Academy, 2017). 

Vi har valt att gräva djupare i denna utbildningsform som ges via Academy för att se vilka 

möjligheter utbildningen ger för individer, för att sedan kunna applicera detta på 

organisationer och den nuvarande upplevda bristen av IT-kompetens.  

1.1. Syfte och frågeställning  

Syftet med vår studie är att undersöka vilka möjligheter Academys Accelerated Learning-

utbildning skapat för de 10 personerna vi intervjuat. Vi har under våra intervjuer haft tre 

fokusområden; (1) vad de gjorde innan utbildningen hos Academy, (2) varför individerna valt 

att söka sig till utbildningen via Academy, (3) samt deras upplevda möjligheter efter 

utbildningen. Med vårt insamlade material vill vi undersöka om utbildningen främjat 

individernas rörlighet på arbetsmarknaden och om det i sin tur kan ha någon inverkan på 

organisationer. För att kunna undersöka dessa delar har vi utfört kvalitativa intervjuer med 

individer som har genomfört Academys Accelerated Learning-utbildning. Nedan följer våra 

frågeställningar; 

 

 Vilka möjligheter har Accelerated Learning-utbildningen via Academy skapat för de 

10 personer vi intervjuat? 

 Vilken effekt har Accelerated Learning-utbildningen på organisationers anpassning 

till det digitala samhället? 
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1.2. Bakgrund 

Digitaliseringen påverkar samhällets individer och organisationer. Numera är det inte enbart 

renodlade IT-företag som eftersöker IT-kompetens, utan hela näringslivet efterfrågar dessa 

individer för att etablera sig på den transformativa arbetsmarknaden (IT- och 

Telekomföretagen, 2017). Något som framförallt saknas inom organisationer är kombinerad 

kompetens kopplat till digitalisering. IT- och Telekomföretagens rapport (2015) antyder att 

personer med kombinerad kompetens inom olika affärsområden kan spela en stor roll i 

framtiden för att främja den starka tillväxten inom IT. Det moderna samhälle vi lever i är mer 

föränderligt och accelererande än innan, vilket influerar oss på olika sätt och inom olika 

affärsområden. Det blir väsentligt för arbetsmarknaden, organisationer och företag att anpassa 

sig och att följa med i utvecklingen, vilket skapar ett behov av kunskap och kombinerad 

kompetens.  

1.2.1. Att vidareutbilda sig inom IT idag 

På dagens utbildningsmarknad finns det en mängd olika valmöjligheter för den som vill 

studera vidare inom IT. De klassiska alternativen ges av universitet och högskolor, där 

individer kan läsa program eller kurser där lärandet till stor del är teoretiskt (IT- och 

Telekombolagen, 2015). Dessa alternativ har funnits länge och har en hög trovärdighet. Att 

vara examinerad från universitet eller högskola kan jämföras med ett kvitto på den kompetens 

man förväntas ha när man kommer ut på arbetsmarknaden.  

 

Dagens moderna samhälle har fört med sig nya former av utbildningar där det är ett större 

fokus på det praktiska lärandet och kortare studieperioder. Exempelvis finns det olika former 

av yrkesförberedande utbildningar där syftet är att praktiskt förbereda individen för ett 

specifikt yrke, där studieperioden ofta är kortare än på universitet och högskolor (Studentum, 

2017). Vidare har det under senare år tillkommit nytänkande utbildningsformer där de 

klassiska utbildningsstrukturerna utmanas. Utbildningsmodellen Accelerated Learning, som 

skolan Academy använder sig av, bygger på att individer uppnår ett snabbare och mer 

effektivt lärande vid aktivering av hela hjärnan genom praktiskt lärande (Smith, 2007). 

Inriktningarna som finns att gå är teknik-, ekonomi-, företagsspecifika- samt IT-program. 

Samtliga inriktningar använder sig utav modellen Accelerated Learning för att under en kort 

tidsperiod på 12 veckor ge individer de verktyg och den grund de behöver för att kunna 

komma ut på arbetsmarknaden som konsulter och successivt fortsätta att lära sig genom 
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yrkeslivet. Academys affärsidé är att, med hjälp av Academic Work, (1) rekrytera skarpa 

personer som vill skifta karriär, oberoende av bakgrund och tidigare erfarenheter, (2) därefter 

utbilda dessa med Accelerated Learning som utbildningsmodell under 12 veckor, (3) varpå 

individerna efter avslutad utbildning börjar arbeta hos Academic Work som konsulter. I vår 

studie har vi valt att fokusera på de program som är inriktade mot IT, där fokus ligger på att 

lära ut de tekniker som är eftertraktade på arbetsmarknaden (Academy, 2017). Academy 

hävdar att individerna genomför 500 timmar av kod under utbildningen, d.v.s. den tiden man 

praktiskt programmerar. Detta motsvarar antalet timmar av kod under tre år på högskolan 

(SvD, 2017). Sedan år 2015 har Academy examinerat 367 individer som idag är verksamma 

inom aktuell bransch (Academy, 2017). 

 

Sammanfattningsvis finns det flertalet olika alternativ att välja mellan när man vill 

vidareutbilda sig inom IT.  Vi har valt att i vår studie fokusera på Academys Accelerated 

Learning-utbildning med fokus på deras program med IT-inriktning.  

1.2.2. Accelerated Learning  

I dagens moderna samhälle sker det förändringar kontinuerligt som individer behöver anpassa 

sig efter. Accelerated Learning har sin huvudfokus på hur individer lär sig på bästa sätt, i 

stället för vad individer lär sig. Metoden syftar till att bistå individer med verktyg samt 

kunskap för att skapa ett livslångt lärande (Smith, 2007). Med det livslånga lärandet menas att 

individer har förutsättningar att lära sig i takt med att omgivningen förändras och utvecklas 

genom hela livet. Accelerated Learning är en modell som används i utbildningssammanhang 

för att på kort tid ge individer rätt förutsättningar att ta sig in i yrkessammanhang. Detta görs 

genom att stimulera hela hjärnan med hjälp av ett stort fokus på helheten, praktiska övningar 

och kontinuerlig feedback mellan lärare och elev (Craig, 2014:213). 

1.3. Disposition 

I uppsatsens första avsnitt redovisas teori och tidigare forskning relevant för vårt 

forskningsområde. Vi kommer att presentera de teoretiska utgångspunkterna utifrån tre 

kategorier för att sedan beskriva vår teoritillämpning. Därefter kommer vi att presentera 

tidigare forskning inom områdena Accelerated Learning och digitalisering. Avsnittet därefter 

kommer att behandla vår metod där vi kommer beskriva följande områden mer djupgående: 

metodval, urval, praktiskt genomförande, analysprocesser, metodkritik och etiska aspekter. 
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Detta för att ge en förståelse för hur insamlandet av material har gått till och hur vi resonerat 

vid dessa delar i uppsatsen. Efter vårt metodavsnitt kommer vi att presentera resultatet vi fått 

fram och analysera det med hjälp av våra valda teorier och tidigare forskning. Avslutningsvis 

kommer vi att analysera det resultat vi fått fram och ge förslag på vidare forskning.  

2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

I vårt teoriavsnitt vill vi belysa de teorier vi anser relevanta för att kunna besvara vår 

frågeställning. Vi kommer att presentera relevanta sociologiska teorier för organisationers 

utformning och individers samspel med dessa.  

2.1.1. Organisationer i samhället  

Inom sociologin finns flera olika teorier kring organisationer och deras uppbyggnad i 

samhället. Organisationsteorin är den övergripande teorin för att analysera organisationers 

funktioner, vad som händer inom organisationer och varför det händer. Teorin beskriver 

organisationer som sammansatta grupper vars syfte är att leverera efter uppsatta mål (Ahrne & 

Hedström, 1999:7).  

Teorin vi valt att studera är organisationsekologin, som vi anser vara relevant då teorin lägger 

stor vikt i att man följer de förändringar som sker i samhället för att kunna vara 

konkurrenskraftig mot marknaden. Teorin menar även att framtiden är svår att förutse och 

därmed att organisationer som kontinuerligt arbetar med omvärldsbevakning samt följer 

aktuella trender har en större chans att överleva på marknaden (Alvehus & Jensen, 2015).  

Vidare har teorin två hypoteser som förklarar hur organisationer uppkommer och dess 

relationer till varandra. Den första hypotesen beskriver organisationer som strukturellt tröga 

verksamheter, d.v.s. att det tar långt tid för organisationer att anpassa sig till omvärlden när 

det rör sig om regler, normer och mål. Dessa organisationer tenderar att hålla fast vid gamla 

mönster och kan i ytterst begränsad utsträckning tämja på sin struktur. En annan orsak till 

protest mot förändring kan vara att det är brist på resurser samt att det är tidskrävande att 
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genomföra organisationsförändringar. Vidare beskriver teorins andra hypotes att 

organisationer är socialt präglade från den tidpunkten historiskt sett organisationen skapats 

ifrån och anpassar sig efter de sociala förhållanden som fanns under den tiden (Ahrne & 

Hedström, 1999:62).  

2.1.2. Organisationers rörlighet 

Organisationer beskrivs alltså som trögrörliga, att de saknar en förmåga att snabbt kunna 

förändras och anpassa sig till nya miljöer samt att det finns en kultur inom många 

organisationer där det finns en ovilja att förändras (Ahrne & Hedström, 1999). Den bristande 

förmågan att radikalt kunna anpassa sig till förändringar beror på tre saker; (1) de kollektiva 

resurserna
4
, (2) beslutsprocesserna samt (3) svagheten i att inte se behov och potential i 

förändring – med andra ord kan man beskriva det som en organisatorisk blindhet. Oviljan att 

förändra ligger ofta i organisationers kulturella samt ideologiska värderingar. Vid 

förändringar riskerar man att förlora delar, och ofta är det av stor vikt för medlemmarna att 

bevara organisationskärnan (Ahrne & Papakostas, 2014). 

 

Organisationers kollektiva resurser är deras främsta styrkor, men även en grund till varför 

organisationer är trögrörliga. Detta då det tar lång tid att skapa resurserna, och när de väl är på 

plats är dem svåra att förändra (Ahrne & Papakostas, 2014). Vad som anses som en kollektiv 

resurs är organisationens namn och det förtroende samt förväntningar som man ofta 

förknippar själva namnet med. Ett visst varumärke, namn eller utbildning kan förknippas med 

kvalitet, förväntningar och symboliskt kapital. Att byta inriktning kan anses riskabelt och 

utmanande, något organisationer är rädda för att göra då det kan ta långt tid att bygga om 

förlorat kapital, vilket innebär ett risktagande från organisationerna (Ahrne & Papakostas, 

2014). 

 

2.1.3. Individers samspel med organisationer i samhället 

I dagens samhälle sker det, som vi tidigare nämnt, ständiga förändringar som påverkar 

individers förutsättningar och valmöjligheter. Därför tycker vi att det är intressant att belysa 

samspelet mellan just individen i samhället och de strukturer samhället består av. Anthony 

Giddens belyser detta med hjälp av sin struktureringsteori där han fokuserar på samspelet 

                                                 
4 Kollektiva resurser är de ramar och riktlinjer som gör organisationer till vad de är. Ex. människor, byggnader, intern kunskap osv. 



 

 7 

mellan (1) individens påverkan på sin omgivning och (2) omgivningens påverkan på 

individen. Genom struktureringsteorin poängteras samspelet mellan individ och omgivning, 

samt hur de bidrar till varandras vidareutveckling och utökade möjligheter. Teorin menar här 

att de sociala strukturerna i samhället, i form av exempelvis organisationer, förenas med 

individerna och deras aktiva handlande där de tillsammans skapar möjligheter för varandra 

istället för att begränsa varandra (Giddens & Sutton, 2015).  

 

Giddens har även ett stort fokus på och individens roll. Han beskriver att dagens samhälle 

genomgår en reflexiv modernisering där han jämför individernas handlande med vad han 

kallar det reflexiva självet. Han menar att samhället idag formas utifrån individers aktiva och 

genomtänkta val, och att det inte alltid varit så. I tidigare samhällen har traditioner och normer 

styrt utvecklingen och individers handlande. Denna reflexiva modernisering av samhället och 

individerna resulterar idag i en större frispråkighet än det varit tidigare och att individerna får 

en möjlighet att forma sin egen framtid. Individerna skapar här sina egna identiteter genom 

aktiva handlingar och val (Aakvaag, 2008:293-294, 300-302).  

2.1.4. Teoretisk tillämpning 

Vi ska nu beskriva närmre hur de olika teorierna är tänkta att appliceras på vårt insamlade 

material. Vi kommer att använda oss av organisationsekologin för att kunna belysa det 

föränderliga samhälle vi lever i där digitaliseringen är framträdande för att sedan analysera 

individernas och organisationernas sätt att anpassa sig till detta. Vidare kommer vi att 

använda oss av struktureringsteorin och modernitetsteorin för att analysera 

intervjupersonernas beslutsfattande och handlande i relation till sin omgivning, och huruvida 

dessa samspelar med varandra.  

2.2. Tidigare forskning 

Vi kommer nu att presentera tidigare forskning inom Accelerated Learning samt 

digitaliseringen i samhället, vilket är de fält som främst är relevanta för vår forskning.  

2.2.1. Accelerated Learning som utbildningsmodell 

En studie utförd på Swinburne University of Techonology i Australien år 2010 fokuserar på 

Accelerated Learning som utbildningsmodell i jämförelse med de klassiska 

utbildningsmodellerna på universitet. Syftet med denna forskning var att undersöka lärare 
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samt elevers upplevelse av Accelerated Learning-kurser med ett kortare tidsspann i jämförelse 

med de klassiska universitetskurserna som varar en längre period. I detta fall var jämförelsen 

mellan 6-veckors Accelerated Learning-kurs och 12-veckors klassisk universitetskurs (Lee, N. 

& Horsfall, B., 2010).  

 

De beskriver Accelerated Learning som en modell med två nyckelkoncept, det ena med fokus 

på tidsaspekten och det andra med fokus på aktivt lärande. Modellen bygger på att lärandet 

sker under en kortare tidsperiod än vanliga utbildningsformer samt att lärandet sker aktivt 

genom praktiskt arbete i stället för genom föreläsningar, detta i syfte att främja individers 

inlärningsförmåga. Lärandeprocesserna i modellen har även ett fokus på att 

inlärningsmaterialet ska länkas ihop med verkligheten och individens tidigare kompetenser 

och upplevelser, detta för att optimera inlärningen (Lee, N. & Horsfall, B., 2010).  

 

I studien framkom det att studenterna upplevde att Accelerated Learning hade en positiv 

inverkan på deras inlärning. De menar att modellen Accelerated Learning bidrar till att föra in 

de sociala aspekterna i lärandet då man arbetar mycket i grupparbeten. Vidare framkom det att 

modellens intensitet bidrar till att studenterna upplever en högre motivation i studierna, vilket 

i sin tur leder till högre studieresultat och att de får större självförtroende i sitt lärande. De 

kom även fram till att Accelerated Learning-modellen kan resultera i en högre arbetsbörda för 

studenter och lärare, samt en högre förväntan på studenternas studieresultat.  

 

Slutsatsen de nådde var att Accelerated Learning som modell kan bidra till att främja lärandet 

genom sin utformning. Men de är även noga med att lyfta vikten av att planera och utforma 

utbildningen noga för bästa resultat (Lee, N. & Horsfall, B., 2010).  

 

2.2.2. Organisationers effekt på digitaliseringen 

Det har utförts tidigare forskning kring hur samhällets digitalisering påverkar företags 

rörlighet och struktur. Markku Kuusisto intresserade sig för hur organisationer påverkas av 

dagens digitalisering genom att studera digitaliseringen potential för organisationer.  

 

Markku (2017) menar att digitaliseringen av samhället och dess organisationer framskrider i 

en omfattade och ökad fart, vilket kräver en mer sammanslagen och integrerad forskning. 

Digitaliseringen kommer att ge störst effekt när samhällets beteenden och processer anpassar 
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sig till det som digitaliseringen medför. Digitaliseringen är vital och något som händer i vårt 

samhälle idag där den har en otroligt stor slagkraft och påverkar omvärlden i rasande fart. Att 

organisationer skiftar från manuellt arbete till att utföra arbetet mer digitalt är inte 

anledningen till digitaliseringens effektivitet, utan det är andra nyckelområden som påverkas 

av digitaliseringen.  

 

Ett av nyckelområdena är organisationers rörlighet, där tyngdpunkten ligger i att 

organisationer ska kunna möta den föränderliga värld vi lever i. I studien intervjuades 

styrelseledamöter på en ekonomiavdelning inom en större organisation. Där identifierade man 

att rörlighet är en nyckelaspekt för att en organisation ska lyckas globalt. Enligt studien skapar 

rörligheten två nyckelfördelar; (1) förmågan att kunna respondera på diverse hot snabbare än 

trögrörliga organisationer, (2), förmågan att identifiera möjligheter och kapitalisera dessa i 

samband med att de dyker upp, vilket resulterar i en mer flexibel organisation som är 

mottaglig för förändring (Kuusisto, 2017). Forskningen belyser att digitaliseringen ökar 

organisationers förmåga att vara rörliga. Rörligheten är fördelaktig för organisationer där dess 

förmåga att kapitalisera, agera snabbt samt vara flexibel ökar. 

 

Ett annat nyckelområde är organisationers struktur och strukturens betydelse för framgång. I 

det moderna samhället vi lever i idag har strukturerna förändrats generellt där organisationer 

ofta är mindre till storleken gällande antalet anställda (Kuusisto, 2017). Detta kan bero på att 

tidigare manuellt arbete nu har ersatts med digitala lösningar, som exempelvis datainsamling 

och förvaltning av system. Organisationers struktur har påverkats av digitaliseringen då olika 

typer av information är mer lättillgänglig samt mer transparant. Det blir enklare att sprida 

budskap inom organisationer, vilket i sin tur leder till att de anställda i en större utsträckning 

får vetskap om organisationens affärer.  Detta möjliggör att anställda på en lägre nivå kan ta 

mer informativa beslut. Digitaliseringen gynnar även informationen som går ut i 

organisationen, vilket leder till en mer platt och mindre hierarkisk organisation (Kuusisto, 

2017). 

 

Digitaliseringen gynnar alltså organisations rörlighet och struktur med att vara mer flexibel 

mot vår föränderliga omvärld och genom snabbare informationsspridning ut i organisationen 

som gör medarbetarna mer delaktiga i fler beslut.  
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3. Metod 

3.1. Metodval 

Vi valde att utföra vår undersökning med en kvalitativ ansats där intervjuer blev ett naturligt 

val av metod. Vid utförandet av intervjuer kan man skapa sig en förståelse för hur ett 

individers samverkan ser ut inom en specifik social miljö (Ahrne & Svensson, 2015:34). Vi 

valde att utföra intervjuer då syftet med vår studie delvis är att undersöka vilka möjligheter 

Accelerated Learning-utbildningen skapat för individer som genomgått utbildningen via 

Academy. Vidare valde vi att utföra djupintervjuer på våra intervjupersoner, vilket innebär att 

två personer träffas för att skapa en relation i ett öppet klimat (Ahrne & Svensson 2015:38f). 

Genom djupintervjuer ville vi fånga individernas personliga upplevelser, beslut och tankar 

genom väl utformade frågor anpassade till vår frågeställning och vårt syfte.  

3.2. Urval 

Vi utgick från vår forskningsfråga vid val av urvalsform (Ahrne & Svensson 2015:39). Då vår 

frågeställning grundar sig i utbildningsformen Accelerated Learning var vårt enda 

urvalsalternativ att utgå från personer som läst en Accelerated Learning-utbildning. Företaget 

Academy har utfört denna utbildning under två års tid, och vi valde därför att hitta våra 

intervjupersoner genom deras kandidat-bas som är tillgänglig via deras hemsida. I urvalet 

valde vi att utgå från kandidater som läst utbildningen för minst ett och ett halvt år sedan. 

Detta för att kunna få information om tiden efter utbildningen på bästa sätt. Därefter 

kontaktade vi 12 slumpmässigt utvalda individer och inväntade återkoppling. Vi fick positiv 

respons från 10 av de kontaktade personerna och utförde intervjuer på dessa. Samtliga 

intervjupersoner är mellan 25-30 år gamla.  

3.3. Praktiskt genomförande 

Vi kontaktade 12 personer som alla passade kriterierna för vår frågeställning där vi fick 

positiv respons från 10 av dessa. Därefter tog vi beslutet att dela upp intervjuerna oss emellan 

och hålla dem enskilt, detta då vi ville få intervjupersonerna att känna sig bekväma och 

undvika en formell samt pressad situation. Enligt Trost är risken med två intervjuare att 
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intervjupersonen hamnar i en situation med upplevt maktövergrepp (Trost, 2010:67), vilket 

var något vi ville undvika. Våra intervjuer genomfördes under två veckors tid. Då vi utförde 

dem på intervjupersonernas arbetstid var det ett önskemål om att intervjuerna skulle hållas på 

maximum 30 minuter, vilket gjorde det möjligt för individerna att gå från arbetsplatsen. 

Gällande val av plats ville vi göra intervjupersonerna så bekväma som möjligt. Vi frågade 

redan i inledande kontakt och gav personerna val om de antingen ville vara på deras 

arbetsplats eller mötas i anslutning till deras arbetsplats. Trost anser att val av plats för 

intervju är en viktig del då intervjupersonerna ska känna sig att de befinner sig i en miljö som 

är trygg för dem (Trost, 2010:65-66). Samtliga intervjuer bokades in via email och 

intervjuerna genomfördes på olika platser. Några genomfördes på intervjupersonernas 

arbetsplats medan vissa genomfördes på café i anslutning till arbetsplatsen och två utfördes 

via Skype. Detta då personerna idag är bosatta utomlands för arbete. Efter intervjuerna 

pratade vi ihop oss för att kunna fånga upp om någon fråga behövde fyllas ut eller tilläggas 

samt för att diskutera utfallet.   

 

För att säkerställa kvalité vid våra faktiska intervjuer valde vi att testa våra intervjufrågor 

genom att utföra testintervjuer på personer i vår närhet. På detta sätt kunde vi anpassa 

intervjufrågorna efter den önskade intervjutiden samt känna oss bekväma med vårt 

intervjuunderlag. Vår ambition var att intervjun skulle ha en avslappnad känsla och inte 

upplevas som en envägs-riktad dialog, något som Aspers benämner som en form av samtal 

(Aspers, 2011:141). För att uppnå detta valde vi att inleda intervjun med att berätta om vår 

personliga bakgrund samt syftet med vår studie (Trost, 2010:84). Därefter föll det sig naturligt 

att be intervjupersonen att själv beskriva dennes bakgrund och tidigare arbetslivserfarenheter 

innan valet av utbildningen. Denna fråga fångade upp många olika aspekter, vilket gjorde att 

vi anpassade resterande frågor för att undvika en känsla av repetition. Då vi valde att 

genomföra semistrukturerade intervjuer använde vi oss av en intervjuguide för att kunna följa 

en röd tråd genom samtliga intervjuer, något som också hjälpte oss att ställa följdfrågor kring 

vårt huvudsakliga fokusområde. För att få ett bra flöde under våra intervjuer använde vi vår 

intervjuguide mer som ett stöd än en exakt mall att utgå ifrån, vilket innebär att vi ibland 

ställde frågorna i olika ordning eller på olika sätt beroende på hur samtalet fortlöpte.   
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3.4. Analysprocesser 

Transkribering är en viktig del efter utförandet av intervjuer och bör göras inom en kort 

tidsram för att fånga in egna intryck av intervjupersonerna på ett bra sätt (Ahrne & Svensson 

2015:63). Vi var därför noga med att omedelbart påbörja transkriberingsarbetet efter 

genomförd intervju. Därefter skrev vi ut samtliga intervjuer och läste igenom dem flertalet 

gånger för få en övergripande bild av det insamlade materialet. För att underlätta 

analysprocessen bör man använda sig av kodning, där man bryter ned det insamlade material i 

olika delar (Aspers, 2011:165). Vi valde att sammanfatta de relevanta aspekterna ur det 

transkriberade materialet och skapa ett diagram. I diagrammet valde vi att föra in våra 

intervjupersoner i det lodräta ledet och olika fokuspunkter i det vågräta ledet. Fokuspunkterna 

vi valde var bakgrund, varför de valde Academy, målet med utbildningen, deras upplevelse 

samt övriga delar. Dessa fokuspunkter framkom då vi läst igenom det insamlade materialet 

flertalet gånger och fann de aspekter som kändes intressant för vår studie. Därefter förde vi in 

det resultat som gällde för varje intervjuperson och fokuspunkt i varje ruta. Vid införandet av 

resultatet var vi noggranna med att anonymisera genom att exkludera mer specifik 

information. Genom att göra på detta sätt skapade vi en överblick över vårt resultat som 

underlättade vid analyseringen av mönster. Utöver att skriva in det sammanfattade resultatet i 

diagrammet valde vi att fånga upp och skriva ned de citat vi eventuellt ville ha med i vår 

resultat-del för att styrka vårt insamlade material. Vid denna typ av struktur fick vi en god 

överblick av resultatet, vilket underlättade vid skrivandet av vårt resultat.  

3.5. Metodkritik 

Att vi valde att utföra en kvalitativ analys med semi-strukturerade intervjuer tror vi har haft en 

positiv inverkan på vårt resultat. Vi anser dock att resultatet eventuellt hade kunnat bli 

annorlunda och mer uttömmande om vi hade genomfört längre intervjuer. Att vi endast fick 

möjlighet att intervjua varje person under 30 minuter begränsade antalet frågor vi kunde ställa 

samt hur djupheten i intervjuerna. Tidsbegränsningen kan även ha påverkat vår möjlighet att 

skapa en situation där intervjupersonen kände sig trygg. Vi reflekterar även över huruvida 

intervjupersonerna kände sig tillräckligt bekväma för att svara helt ärligt på de frågor vi hade. 

Då flertalet av våra frågor handlade om deras nuvarande arbetssituation kan deras svar ha 

påverkats av försiktigheten att uttala sig om man är missnöjd med något på arbetsplatsen. 
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Detta hade kunnat motverkas genom att använda anonyma enkäter i stället. Dock hade vi då 

fått svårigheter att fånga in individernas personliga upplevelser genom den metoden.  

Ett alternativ hade kunnat vara att kombinera olika metoderna för att nå ett fullskaligt och 

kompletterande slutresultat. Vidare finns det problem med att utföra intervjuer, då man inte 

kan utgå ifrån att det intervjupersonerna säger är helt sanningsenligt (Ahrne & Svensson 

2015:53). Det hade därför även varit intressant med en kombination av observationer och 

intervjuer, detta för att få med individernas handlingar genom att följa dem under en dag i 

deras nuvarande arbete. Vidare hade man kunnat ställa frågor för att komplettera samt 

bekräfta intervjumaterialet (Ahrne & Svensson 2015: 53). 

3.6. Etiska aspekter 

I all forskning är det väsentligt att förhålla sig till etiska forskningsprinciper. Dessa har 

framtagits av vetenskapsrådet för att skydda intervjupersonerna som ställer upp och främjar 

forskningsarbeten (2002). Vetenskapsrådet beskriver fyra huvudkrav gällande dessa principer; 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet.  

 

Informationskravet beskriver att intervjupersonerna skall ta del av information om studien och 

vad dem ställer upp på (Vetenskapsrådet, 2002:7). Detta gjorde vi genom att inledningsvis 

skicka ut mail kring vad vår studie handlade där de själva fick avgöra om de ville delta eller 

inte. Vidare innehöll mailet information kring oss, vad syftet med forskningen var samt 

beskrivning om det fria deltagandet. Konfidentialitetskravet syftar till att alla uppgifter kring 

intervjupersonerna skall skyddas, d.v.s. ges största möjliga konfidentialitet. Detta gjorde vi 

genom att helt anonymisera intervjupersonerna i vår studie (Vetenskapsrådet, 2002:12). Detta 

informerade vi om under intervjuerna samt vid inledande mailkonversationer till individerna. 

Samtyckeskravet beskriver att deltagarna i en studie själva har rätt att bestämma kring deras 

medverkande. Vi tog hänsyn till det redan i inledande mail då vi beskriver att det var helt 

frivilligt att medverka. Vi ställde även frågan innan intervjun om det var okej att vi spelade in, 

något som samtliga godkände (Vetenskapsrådet, 2002:9) Det sista etiska kravet, 

nyttjandekravet, beskriver att de insamlade materialet endast får användas i 

forskningsändamål. Detta informerade vi deltagarna om att vi endast kommer att använda 

deras upplevelser i syfte för vår studie och att våra inspelningar kommer att raderas efter 

inlämning av uppsatsen, samt att de efteråt kommer att få ta del av det insamlade materialet 

om det önskas från individerna (Vetenskapsrådet, 2002:15).  
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4. Resultat och analys 

Nedan kommer vi att presentera vårt resultat genom tre olika underkategorier. Detta för att på 

ett tydligt sätt redogöra för det insamlade materialet från våra intervjuer tillsammans med våra 

teorier och vår tidigare forskning. Vi kommer att använda oss av citat från våra olika 

intervjuer för att kunna styrka vårt resultat ytterligare och skapa en större förståelse.  

4.1. Före Academy 

Vårt resultat visar att samtliga av våra intervjupersoner hade olika bakgrunder innan de 

påbörjade utbildningen hos Academy. Den främst framträdande bakgrunden visar sig vara 

inom ekonomi, där en stor del av intervjupersonerna tidigare har läst någon form av ekonomi-

inriktad utbildning. Utöver detta finns det även tidigare utbildningar inom bland annat 

statsvetenskap och olika IT-utbildningar. En gemensam nämnare för alla våra 

intervjupersoner är deras gedigna intresse för IT, trots andra val av utbildningar tidigare i 

livet. Det framkom under våra intervjuer att majoriteten av intervjupersonerna övervägde att 

läsa en mer IT-inriktad utbildning, men då de inte var helt säkra på det karriärsvalet kändes en 

3-årig universitets- eller högskoleutbildning inom IT som ett för stort åtagande. De 

intervjupersoner som valde att läsa en ekonomiutbildning hade en gemensam upplevelse av en 

form av förväntan från samhället att studera, och att de påbörjade utbildningen som kändes 

mest användbart på grund av dess breda utformning, det vill säga att man kan använda sig av 

kunskapen för att lätt kunna ta första steget ut på arbetsmarknaden. Nedan följer ett citat från 

en av våra intervjupersoner gällande just detta:  

 

”Valet stod mellan IT och ekonomi. Det blev ekonomi just för att det är så brett 

och det kändes naturligt i och med att mina föräldrar arbetar med det, och jag 

är inte den som tar så stora risker. Jag tycker att ekonomi är ett bra sätt att lösa 

stora problem. Och oavsett vilken del av samhället man ska jobba med kommer 

man att vara med i ekonomiska beslut. Då tyckte jag att om jag vill förbättra 

omgivningen så är det bäst att jag läser ekonomi. Så det är på den vägen.” 
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Här kan vi se att intervjupersonen valde just ekonomi då denne kände att det kunde tillföra 

mest till individens framtida karriär i samhället utan att ta en för stor risk, samt att det kändes 

som det tryggaste valet. Det var även flera av våra intervjupersoner som resonerade på 

liknande sätt vid deras första utbildningsval. Nedan kommer ytterligare ett citat från en av 

våra intervjupersoner:  

 

"Jag hade två stora intressen, mer tekniskt alltså teknologi och IT, och det 

andra var samhällsvetenskapligt. Jag stod lite och velade mellan dem två när 

jag skulle studera, men valde statsvetenskap då det kändes tryggare och som att 

det var rätt i tiden." 

 

Även genom denna intervjuperson kan vi se att anledningen till att personen valde en annan 

inriktning inledningsvis, var på grund av trygghet, men också för att det kändes rätt i tiden. 

Giddens talar om det reflektiva självet i dagens moderna samhälle där han menar att individer 

inte ärver identiteter som de tidigare har gjort - utan att man idag skapar sin egen historia 

genom aktiva val och handlingar (Aakvaag, 2008:300-302). Våra intervjupersoner har vuxit 

upp i ett samhälle där IT inte varit lika framträdande som det är i dag, utan där yrken som 

exempelvis ekonomi och samhällsvetenskap varit mer förekommande, vilket skulle kunna 

påverka deras primära utbildningsval. Vi kan se att IT-tillväxten var ny under perioden våra 

intervjupersoner skulle göra sina yrkesval, då alla är i åldrarna 25-30 år. I och med att IT-

branschen vuxit och blivit mer framträdande i dagens samhälle har även nya möjligheter 

uppdagats, något som intervjupersonerna troligen inte var medvetna om under deras första val 

av karriär. Intervjupersonerna har varit modiga nog att kliva ur det som tidigare varit tryggt 

för att skapa sin egen historia genom att aktivt välja Academy för att främja deras karriärer 

inom IT. Giddens menar även på att det reflexiva självet är ett sätt för individer att utmana de 

tidigare traditionerna i samhället, i det här fallet att man inte nödvändigtvis behöver gå i sina 

föräldrars fotspår (Aakvaag, 2008:300-302). Våra intervjupersoner formar sin egen framtid 

genom att aktivt välja Academy som språngbräda ut i arbetlivet, mot en karriär inom IT.  

 

Intervjupersonerna som tidigare hade en studiebakgrund inom IT upplevde att deras kunskap 

främst var teoretisk, vilket var svårt att applicera i arbetslivet. Känslan av att kunna lite om 

mycket gjorde att intervjupersonerna inte kände sig trygga i sin kompetens inom just 

programmering, vilket gjorde det svårt att söka de mer praktiska yrkena som de förväntade sig 

att universitets- och högskoleutbildningar skulle förbereda dem inför. Nedan kommer ett citat 
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från en av intervjupersonerna som efter högskoleutbildningen försökt söka arbete utan 

framgång.  

 

 ”… men sedan sista året så började jag även att söka jobb åt webb-hållet, jag 

var på intervjuer men det brast på att jag inte hade tillräcklig praktisk 

erfarenhet, jag försökte göra portfolier men det brast alltid på praktisk 

erfarenhet. Sen när jag kom över Academy så tänkte jag att jag gör ett försök” 

 

Detta citat antyder att universitets- och högskoleutbildningar inom IT inte möter 

arbetsmarknadens behov när det kommer till den praktiska erfarenheten som efterfrågas. Att 

företag efterfrågar mer praktisk erfarenhet kan vara sammankopplat med digitaliseringen i 

dagens samhälle där tekniker ständigt förändras och utvecklas (IT- och Telekomföretagen, 

2017). Organisationsekologin talar om vikten av att organisationer följer de förändringar som 

sker i samhället för att kunna behålla sin konkurrenskraft. Enligt teorin hävdas att 

organisationer är socialt präglade från den tidpunkt de historiskt sett bildades, samt att de 

anpassar sig efter de sociala förhållanden som förekom under den tidsperioden (Ahrne & 

Hedström, 1999:62). Vid applicering av detta på dagens utbildningsutbud anses av IT och 

Telekombolagen (2015) att universitets- och högskoleutbildningar har en svårighet att 

konkurrera med de nya utbildningsmöjligheterna, som exempelvis Academy. Detta belyses i 

deras rapport i deras rapport gällande kompetensbristen inom IT där de talar om vikten av 

utbildningars fokus på det praktiska lärandet, och avsaknaden av detta inom de akademiska 

utbildningarna.  

 

Organisationsekologin menar vidare att organisationer är strukturellt tröga verksamheter som 

har svårt att anpassa sig till omvärlden och ogärna bryter de mönster de har (Ahrne & 

Hedström, 1999). Detta anser vi är applicerbart i och med våra intervjupersoners upplevelse 

av universitets- och högskoleutbildningar inom IT, där de upplever deras fokus som främst 

teoretiskt i ett samhälle där praktisk erfarenhet efterfrågas. Vidare upplever de 

intervjupersonerna som studerat IT genom de klassiska utbildningarna att den praktiska 

kunskapen som Academy gett dem också bidragit mest när de väl kommit ut i arbetslivet. 

Nedan är ett citat från en av våra intervjupersoner som studerade systemvetenskap på 

universitetet innan utbildningen hos Academy: 
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"Väl på plats lärde jag mig massor med nytt och de paketerar det väldigt bra. 

Jag lärde mig mer än vad jag lärde mig på tre år på 

systemvetenskapsprogrammet" 

 

En anledning till att utbildningen hos Academy upplevs som mer lärorik kan vara kopplat till 

antal timmar med praktisk tillämpning. Deras utbildning innehåller nämligen under sina 12 

veckor lika många timmar av kod som en universitets- eller högskoleutbildning innehåller 

under sina tre år (Academy, 2017). Detta säger mycket om den praktiska tillämpningen 

utbildningarna emellan, och därmed vad utbildningarna har att erbjuda målgrupperna.  

4.2. Varför Academy? 

Som vi nämnde ovan hade många av våra intervjupersoner fått upp ögonen för IT-branschen 

redan innan Academy, men valde andra inriktningar mycket på grund av den stora 

investeringen det innebar tidsmässigt. Under våra intervjuer framkom det att Academy var ett 

attraktivt alternativ i och med den korta och intensiva utbildningsperioden där det praktiska 

lärandet låg i fokus. Som vi nämnt tidigare är Academys pedagogiska plattform grundad i 

modellen Accelerated Learning, vilket innebär att lärandet sker praktiskt och intensivt under 

en kortare tidsperiod (Craig, D., 2014). Detta är högst relevant vid utbildande inom IT, då 

branschen är snabbföränderlig i och med digitaliseringen i dagens moderna samhälle (IT- och 

Telekomföretagen, 2017). Det här är något en av våra intervjupersoner belyser vid fråga 

gällande dennes högskoleutbildning: 

 

"Det man lär sig första året behöver inte vara aktuellt det sista året. Problemet 

är att inom programmering kan man inte ta det lite pö om pö utan man behöver 

göra det intensivt"  

 

Det som intervjupersonen antyder är att tekniken ständigt utvecklas med hög fart, vilket gör 

att exempelvis en kandidatexamen inom systemvetenskap inte garanterar den dagsfräscha 

kunskap som arbetsgivarna förväntar sig, då kurserna första terminen kan vara utdaterade sista 

terminen. I dagens samhälle finns det ett stort behov av utbildningslösningar för att snabbt 

mätta kompetensbristen som vi står inför i och med den starka tillväxten av IT (IT- och 

Telekomföretagen, 2017). Detta är något som fler av våra intervjupersoner lyfter och nedan 
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följer ett citat från en intervjuperson som valde att avsluta sina högskolestudier för att påbörja 

sina studier hos Academy istället: 

 

"… det fanns inte så mycket alternativ till Academy, det faktum att jag fick 

släppa det som var tråkigt och omotiverade, studierna, var skönt! "  

 

Intervjupersonen menar här på att Academys erbjudande är unikt på utbildningsmarknaden 

med dess komprimerande och praktiska utformning. Vidare menar intervjupersonen att denne 

upplevde de akademiska utbildningarna som tråkiga, då de till stor del består av teoretiskt 

lärande, något som inte passade intervjupersonen då denne upplevde det som omotiverade. 

Academys utbildning är enligt dem själva en reaktion på den kompetensbrist som råder på 

arbetsmarknaden inom IT (Academy, 2017). Detta tyder på att de utfört en form av 

omvärldsbevakning för att kunna identifiera vad marknaden söker. Organisationsekologin 

belyser vikten av att kontinuerligt följa trender i sin omvärld för att kunna stå stadigt på 

marknaden, detta då framtiden är oförutsägbar och det gäller för organisationer att ligga i 

framkant för att kunna konkurrera ut sina motparter (Alvehus & Jensen, 2015).  

4.3. Efter Academy 

4.3.1. Kombinerad kompetens 

Vi har tidigare talat om vikten av att få in kombinerad kompetens på marknaden för att kunna 

stärka näringslivets tillväxt (IT- och Telekombolagen, 2017). Även våra intervjupersoner 

belyser vikten av kombinerad kompetens på marknaden och anser att Academy har gett dem 

rätt förutsättningar för att skapa en kombinerad kompetens inom IT och sina tidigare 

erfarenheter. En av individerna har en bakgrund inom webbdesign men att denne innan 

Academy-utbildningen inte hade tillräckligt med arbetslivserfarenhet för att ta sig ut på 

marknaden. Efter avslutad Academy-utbildning var intervjupersonens kunskaper inom 

webbdesign i kombination med programmeringskunskaper vad som gjorde denne 

konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Intervjupersonen beskriver detta enligt citat nedan:  

 

"Min webberfarenhet gjorde mig unik"  
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Detta antyder att individen breddade sin kompetens och även sina möjligheter på 

arbetsmarknaden. En annan av våra intervjupersoner arbetar idag på ett av de mest 

framgångsrika digitala marknadsföringsbolaget i Sverige. Denna person hade en tidigare 

utbildning inom företagsekonomi med inriktning marknadsföring, som denne efter avslutat 

Academyutbildning kunde kombinera med den tekniska biten i sin nya tjänst. Nedan följer ett 

citat från denna person:  

 

”Idag jobbar jag med den tekniska delen i marknadsföringen, vilket är perfekt 

då jag kan kombinera min tidigare högskoleutbildning med det tekniska som 

Academy gav mig” 

 

Även här kan vi se att individen hade stor nytta av att ha en högskoleutbildning som denne 

sedan kunde kombinera med utbildningen Academy gav. Giddens struktureringsteori belyser 

samspelet mellan individers handlingar och omgivningens struktur, där han menar på att de 

tillsammans möjliggör varandras vidareutveckling (Giddens & Sutton, 2015). Detta är 

tillämpningsbart då Academy har gett vår intervjuperson möjligheten att vidareutveckla sina 

kunskaper och därmed öka dennes konkurrenskraft inom IT-branschen. Vår analys är att 

individen därefter möjliggjort för företagen att ta del av dennes kombinerade kompetens för 

att främja näringslivets tillväxt, liknande ett kretslopp. Giddens talar här om hur individens 

handlingar främjar omgivningens vidareutveckling, och hur omgivningens strukturer bidrar 

till ökade möjligheter för individens handlande (Giddens & Sutton, 2015). Fortsatt talar en 

annan av våra intervjupersoner om möjligheten att i framtiden skapa sig en kombinerad 

kompetens som för samman tidigare högskoleutbildning med sina nyfunna 

programmeringskunskaper enligt nedan:  

 

"Och för min del när jag tittar ännu längre fram ser jag att min bakgrund inom 

bioteknik tillsammans med resan jag gör nu kan slås ihop till att jobba med 

läkemedelsadministrationssystem eller liknande. Det är jättebra att jag kan 

fokusera på utveckling nu, så kan jag slå ihop det senare." 

 

Det vi kan se utifrån detta citat är att intervjupersonen har en grund med bioteknik, som denne 

nu har kompletterat med Academys IT-utbildning och fortsatt på programmerarspåret 

yrkesmässigt. Individen ser dock en framtid där det är möjligt att kombinera sina två 

utbildningar för att arbeta med sin drömtjänst. Andra exempel på vikten av kombinerad 
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kompetens på marknaden belyses av två intervjupersoner med olika bakgrunder. Ena 

personen har en bakgrund inom IT och den andra har en bred bakgrund med fokus på 

ekonomi. Nedan är citat från dessa två intervjupersoner: 

 

"Det är en sak man märkt, man uppskattar om en produktägare vet vad man 

snackar om. Många produktägare har kommit in från ett annat håll, och det 

märks. Då blir man som utvecklare frustrerad." 

 

Detta tyder på att en helhetsförståelse är efterfrågad i flertalet olika roller inom organisationer. 

Även om man inte arbetar med programmering är det viktigt att ha en förståelse om man 

arbetar nära det för att kunna optimera individers och organisationers potential.  

 

"Det finns ett visst glapp mellan ex. projektledningen och de tekniska teamen. 

Man skulle behöva ha en person som faktiskt har lite en fot i varje liksom. Att 

man kan vara lite mer projektledare och förstå översikten eller kundens behov, 

samtidigt som man är tekniskt lagd. Så det finns ett glapp däremellan som jag 

tror att personer som gått Academy kan fylla." 

 

Även här illustrerar intervjupersonen betydelsen av en helhetsförståelse i organisatoriska 

sammanhang samt att ha medarbetare som är kunniga inom flertal områden, däribland IT. Vad 

vi kan utläsa från detta tillsammans med vår bakgrund gällande den kombinerade 

kompetensen är att samhället är i ett stort behov av individer med IT-kompetens i 

kombination med annan samhällsnyttig kunskap. IT- och Telekombolagen menar här att 

dagens arbetsmarknad efterfrågar IT-kompetens i princip överallt oavsett arbetsroll, detta då 

de digitala tjänsterna är integrerade i det dagliga arbetet (IT- och Telekombolagen 2017). 

4.3.2. Möjligheter 

En uppfattning samtliga intervjupersoner delar är att Academys utbildning gett dem nya 

möjligheter i yrkeslivet. Detta varierar i utformning men är konstant i sin helhet för alla. En 

av våra intervjupersoner benämner det på följande vis:  

 

"Jag har helt plötsligt så många fler möjligheter, för det finns så många 

möjligheter inom IT-branschen." 
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Vår tolkning av detta citat är att intervjupersonen syftar till den kompetensbrist som råder på 

arbetsmarknaden inom IT och de möjligheter som medföljer. Detta kan även styrkas genom 

följande citat:  

 

"På grund av utvecklarbristen har jag börjat få samtal och LinkedIn-

förfrågningar från alla olika rekryterare, så jag fick ett nytt jobb och flyttade 

utomlands." 

 

Även detta citat styrker det faktum att det råder en kompetensbrist inom IT på 

arbetsmarknaden, och att individer med den kompetensen är högt åtråvärda för organisationer. 

Att dessa individer fått utöka sin kompetens och därmed blivit mer konkurrenskraftiga på 

marknaden är dels en vinning för dem själva, men det är även en vinning för företagen. Detta 

är något som en av våra intervjupersoner benämner i sin intervju: 

 

”Att de möjliggör att personer jobbar med det som de inte jobbat med tidigare, 

vilket skapar vinst för företagen och för personerna." 

 

Intervjupersonen syftar till att den kompetens som Academy bidrar med till marknaden inte 

endast är till fördel för de individer som går utbildningen, utan även för företagen som får ta 

del av denna kompetens. För företagen är det även en trygghet i att Academy utbildar 

individerna som IT-konsulter hos Academic Work, vilket innebär att företagen till en början 

endast hyr in konsulterna och därmed inte tar någon anställningsrisk.  

 

Academy gjorde det även möjligt för intervjupersonerna att byta karriär. Detta såg våra 

intervjupersoner som en möjlighet p.g.a. det starka varumärket som stod bakom utbildningen, 

nämligen Academic Work. Nedan följer ett citat från en av personerna som under intervjun 

belyste detta: 

 

“Det kändes tryggt att ha ett starkt varumärke som Academic Work som stöttade 

utbildningen, även om jag innan var skeptisk mot bemanningsföretag. Vad 

Academy gjorde var att leda mig in på den här banan, det hade varit svårt utan"  

 

En av anledningarna till att intervjupersonen vågade satsa på en ny karriär inom IT var då det 

fanns ett starkt varumärke i bakgrunden till Academy. Organisationsekologin beskriver att en 
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av företagens främsta styrkor är dess kollektiva resurser (Ahrne & Papakostas, 2014). 

Exempel på kollektiva resurser är organisationers namn och det förtroende som förknippas 

med det namnet, kan vara i form av kvalité, förväntningar och symboliskt kapital. En 

organisations kollektiva resurser är de ramar och riktlinjer som gör organisationer till vad de 

är (Ahrne & Papakostas, 2014). Varumärke kan ha en påverkan på individernas beslut om att 

välja Academys utbildning för att ta sig in i IT-branschen. Vad som även lyfts som en 

möjlighet är att Academy bidrar med stöttning i arbetssökandet samt garanterar en 

tillsvidareanställning som IT-konsult efter avslutad utbildning: 

 

"Academy har satt ihop en jättebra utbildning som är en väldigt bra grund för 

att komma in i branschen. De erbjuder inte bara en tjänst efter utbildningen, 

utan även att hjälpa till i jobb-sökandet medan man utbildar sig" 

 

Detta benämner majoriteten av våra intervjupersoner som en stor möjlighet och fördel med 

Academy, tryggheten i att ha en garanterad tjänst.   

5.1 Diskussion 

Vi kommer nu att djupare analysera vårt resultat med en grund i det valda syftet samt 

frågeställningarna. Syftet med vår studie var att gräva djupare i Accelerated Learning-

utbildningen Academy erbjuder och dess påverkan på individers möjligheter på 

arbetsmarknaden inom IT. De frågeställningar vi valt att besvara är följande: 

  

 Vilka möjligheter har Accelerated Learning-utbildningen via Academy skapat för de 

10 personer vi intervjuat? 

 Vilken effekt har Accelerated Learning-utbildningen på organisationers anpassning till 

det digitala samhället? 

Intervjupersonernas upplevda möjligheter  

Utifrån vårt resultat kan vi se att våra intervjupersoner har en positiv inställning till 

utbildningen hos Academy och vad den resulterat i för dem som individer. De menar på att 
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utbildningen möjliggjort deras yrkesval och karriärbana genom att öppna upp för att lära nytt 

samt vidareutveckla den kompetens de hade sedan innan. Det framkom under vår studie att 

alla våra intervjupersoner har ett intresse för IT sedan innan, men att de inte upplevt 

universitets- och högskoleutbildningarna inom IT som passande för vad de sökte. Då 

majoriteten av våra intervjupersoner har en tidigare akademisk utbildning från högskola eller 

universitet upplevde de att det skulle innebära en för stor investering att spendera ytterligare 

ett par år på att vidareutveckla sig inom IT genom ytterligare en akademisk utbildning. Även 

de som inte har en tidigare akademisk utbildning upplevde att tidsfaktorn spelade stor roll i 

deras beslut att söka sig till Accelerated Learning-utbildningen hos Academy.  

 

I vårt resultat framkom det att våra intervjupersoners första karriärsval grundades i vad som 

ansågs som det tryggaste valet karriärmässigt. I och med digitaliseringen har marknaden 

genomgått en förändring sedan deras primära utbildningsval. Detta resulterade i en vilja hos 

våra intervjupersoner att bredda sina kunskaper ytterligare och ta klivet in i IT-branschen. 

Som vi nämnde ovan kändes en universitets- eller högskoleutbildning som en för stor 

investering tidsmässigt, vilket gjorde Academys utbildningserbjudande attraktivt. Academy 

erbjöd dem en utbildningskombination med praktiskt lärande och kort tidsperiod, vilket var 

vad var majoriteten av våra intervjupersoner sökte för att kunna bredda sin existerande 

kompetens och byta karriärsinriktning.  

 

Academys Accelerated Learning-utbildning är ett relativt nytt tillskott i dagens 

utbildningsutbud där de på 12 veckor examinerar verksamma IT-konsulter. Deras 

utbildningsmetod skiljer sig från hur utbildningar klassiskt utförs och kan väcka viss 

tveksamhet. Kan 12 veckor hos Academy ge liknande utfall som tre år på universitetet eller 

högskola? Det känns oundvikligt att vid denna typ av intensiva utbildningsform tappa 

väsentligt innehåll. Academy väljer att fokusera på det praktiska lärandet och minska det 

teoretiska innehållet, men är det ett optimalt tillvägagångssätt? De teoretiska delarna som t.ex. 

systemvetarutbildningen erbjuder bidrar till att skapa en stabil grund att stå på vid det 

praktiska lärandet samt utförandet. Kan Academys stora fokus på det praktiska lärandet 

resultera i en för tunn teoretisk grund att stå på inför de framtida utmaningarna som IT-

konsult? Ett par av våra intervjupersoner har genomgått en akademisk IT-utbildning där det 

teoretiska var framträdande. I vårt resultat framkommer det att dessa individer upplevde ett 

mer gediget lärande under Academys utbildning än vad de gjorde under 3-5 år på universitetet 

och högskolan. Vad som lyfts av dessa individer är de praktiska erfarenheter och kunskaper 
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som de upplevde saknades efter avslutad akademisk utbildning, där utbildningen hos 

Academy sedan fyllde tomrummet. Med det sagt öppnades nya möjligheter för dessa individer 

genom fokus på det praktiska lärandet framför det teoretiska.  

 

Men är utbildningsformen passande för alla? Under den 12 veckor långa utbildningsperioden 

hos Academy ska man lära sig programmering, jämförbar med det man lär sig under tre års tid 

på universitetet. Detta gör att vi ställer oss kritiska till huruvida formatet är till för alla i och 

med den intensiva utbildningsperioden. Vi frågar oss om alla individer är kapabla till att ta in 

kunskap under en så pass kort tidsperiod eller om denna form enbart är till för de med hög 

inlärningsförmåga. 

 

Som tidigare nämnt upplever våra intervjupersoner att utbildningen hos Academy erbjuder 

möjligheten att vidareutveckla samt komplettera sina tidigare kompetenser. Vi har även 

redogjort för vikten av kombinerad kompetens på dagens arbetsmarknad där efterfrågan av 

IT-kompetens finns i större utsträckning än tidigare och inte endast begränsas till exempelvis 

IT-avdelningar (IT- och Telekomföretagen, 2017). I vårt resultat framkom det att flertalet av 

våra intervjupersoner upplever att de efter utbildningen hos Academy kunnat kombinera sin 

tidigare kompetens med den nyfunna IT-kompetensen för att skapa sin egen kombinerade 

kompetens. Möjligheten att skapa kombinerad kompetens är inte endast begränsat till 

utbildningsformer likt det som Academy erbjuder. Denna typ av kompetens kan även erhållas 

genom att kombinera akademiska utbildningar där individen även får en djup teoretisk grund 

att bygga vidare på. Denna form av akademisk utbildningskombination skulle dock innebära 

en stor investering tidsmässigt. Som vi tidigare redovisat ansåg våra intervjupersoner att 

denna form av komplement inte var aktuellt av den anledningen. Här är Academys 

utbildningserbjudande attraktivt ur ett tidsmässigt perspektiv, men även innehållsmässigt. I 

vårt resultat framkom det att en av våra intervjupersoner upplevde de teoretiska momenten 

under den akademiska utbildningen påverkade motivationen negativt samt upplevelsen av 

utbildningen. Av denna anledning valde individen att söka sig till Academy som erbjöd en 

praktiskt utformad utbildning, där utformandet av kombinerad kompetens under en kort 

tidsperiod var möjligt.  

 

I den tidigare utförda studien gällande utbildningsformen Accelerated Learning på ett 

universitet i Australien framkom det att utbildningsformen bidrar till en större motivation i 

studierna samt att det har en positiv inverkan på inlärningsförmågan. Vi anser att denna 
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tidigare forskning bidrar till vår förståelse för modellen Accelerated Learning. Dock bör det 

tas hänsyn till att studien är utförd i Australien och att deras skolsystem kan skilja sig från 

Sveriges, samt att Accelerated Learning-utbildningen inte var specifikt inriktat mot IT som i 

vårt fall. 

 

Academy har sedan 2015 examinerat 367 IT-konsulter som idag är verksamma inom olika 

företag. Detta är en indikation på den rådande kompetensbristens effekt där företag tidigare 

främst anställt individer med akademisk utbildning, men nu välkomnar nya former att utbilda 

inom IT.  Att vara examinerad från en högskola eller ett universitet anses attraktivt då denna 

utbildningsform är väletablerad på marknaden samt har ett starkt varumärke, gentemot de 

studerande samt de framtida arbetsgivarna. Att ha ett starkt varumärke är av stor vikt för att 

vara konkurrenskraftig, detta då det är en av de viktigaste kollektiva resurserna. Academys 

varumärke har inte samma styrka som de akademiska utbildningarnas varumärke, detta då 

utbildningsformen inte är lika beprövad samt att de är nya aktörer på marknaden. Academys 

utbildningssatsning är enligt dem själva en reaktion på den rådande kompetensbristen inom 

IT. I vårt resultat framkommer det att våra intervjupersoner upplever Academys varumärke 

som starkt då de är sammankopplade med Academic Work, ett av de största 

bemanningsföretagen i Sverige (Academic Work, 2017). Att Academic Work tillsammans 

med Academy står bakom sin utbildnings-idé och även garanterar en tillsvidareanställning 

som IT-konsult efter avslutad utbildning skapar en trygghet samt en känsla av förtroende, 

vilket också är viktiga kollektiva resurser för företag (Ahrne & Papakostas, 2014).  

 

För att återgå till vår första frågeställning - Vilka möjligheter har Accelerated Learning-

utbildningen via Academy skapat för de 10 personer vi intervjuat? Vi kan här konstatera att 

våra intervjupersoner upplever att utbildningen hos Academy har möjliggjort för dem att byta 

yrkesinriktning, från sitt primära utbildningsval till en karriär inom IT. Vidare har ett par av 

våra intervjupersoner upplevt möjligheten att få mer praktisk kunskap inom ett område de 

redan hade en akademisk utbildning inom. Detta har varit till en stor fördel för dem i sitt 

yrkesliv. Våra intervjupersoner har även fått möjligheten att utveckla kombinerad kompetens 

med IT som nisch. Detta har gjort dem attraktiva och konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. 

Slutligen har utbildningen hos Academy resulterat i en garanterad anställning för samtliga 

intervjupersoner, vilket de ser som en trygghet och stor möjlighet. 
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Organisationers anpassning till det digitala 

samhället 

Vårt resultat visar att utbildningen Academy erbjuder kan ha en positiv inverkan på 

organisationers sätt att möta digitaliseringen i samhället. Som vi tidigare redogjort för var 

tidsramen en viktig aspekt för våra intervjupersoner vid valet av IT-utbildning. De upplevde 

att de akademiska IT-utbildningarnas tidsram och teoretiska fokus inte var optimalt för den 

kompetensutveckling de sökte. Som vi tidigare nämnt menar organisationsekologin att 

organisationer är trögrörliga och att de har svårigheter att anpassa sig till sin omgivning. Detta 

anser vi är applicerbart på de akademiska utbildningarna inom IT. I samband med 

digitaliseringen och de teknologiska framsteg som sker i hög takt idag är företag tvungna att 

anpassa sig och omfamna de nya teknologierna för att vara konkurrenskraftiga. Flera företag 

har till exempel börjat använda sig av Robotics och Artificial Intelligence för att effektivisera 

processer som tidigare har legat under ekonomiavdelningens ansvar som nu även är delägt av 

IT-avdelningar. Detta innebär att IT-avdelningar växer i samband med ökat ansvar och 

därmed även behöver anställa fler personer, helst med kunskap inom de nya teknologiska 

områden som växer fram. En av våra intervjupersoner som har en tidigare akademisk 

utbildning med IT-inriktning hade svårigheter att bli anställd efter avslutad utbildning på 

grund av för tunn praktisk erfarenhet. Detta tyder på att de akademiska IT-utbildningarna inte 

förser sina studenter med de verktyg de behöver för att komma ut på arbetsmarknaden. Efter 

avslutad Academy-utbildning hade vår intervjuperson den praktiska erfarenhet som 

efterfrågades, vilken gjorde individen attraktiv på marknaden. Academy kan här möta behovet 

hos de organisationer som efterfrågar den praktiska kompetensen före den teoretiska.  

 

Däremot har inte universitet och högskolor samma press på sig att förändras som t.ex. 

aktieägda företag, där ägarna kräver att organisationen ska effektiviseras för att erhålla en 

ökad avkastning. Vi anser att detta kan vara en anledning till varför de traditionella 

utbildningsformerna är ännu mer trögrörliga än andra organisationer. Sedan att det även tar 3-

5 år att genomföra en utbildning innebär det att det tar flera år innan vi ser resultatet av den 

faktiska förändringen. Det finns en risk att arbetsmarknaden just nu efterfrågar praktisk 

kompetens inom de nya områden som vuxit fram de senaste åren, som inte hinner etableras 

inom de akademiska utbildningarna. Två av våra intervjupersoner med tidigare akademisk IT-

bakgrund menar att Academys utbildning bidrog till större kompetenstillväxt inom IT än vad 

den akademiska utbildningen bidrog med. Detta kan vara ett resultat av att 
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universitetsutbildningen inte haft samma möjligheter att anpassa utbildningens innehåll utefter 

vad arbetsmarknaden efterfrågar som Academy har haft möjlighet att göra. Vårt resultat tyder 

på att de akademiska IT-utbildningarna inte följer omvärldsbevakningen i samma takt som 

exempelvis Academy. Som vi tidigare redogjort för applicerar vi organisationsekologin på 

den trögrörlighet vi kan se hos de akademiska IT-utbildningarna. Teorin menar här på att de 

trögrörliga organisationerna inte är lika konkurrenskraftiga på marknaden och att de riskerar 

att utkonkurreras av de starkare aktörerna. Vi ställer oss dock kritiska till hur applicerbar 

teorin är i detta fall, då vi inte anser att de akademiska IT-utbildningarna nödvändigtvis är 

svaga bara för att de är trögrörliga. Universitet och högskolor har sedan innan ett starkt, 

etablerat varumärke i och med dess historia som en högt trovärdig källa till utbildning. Detta 

gör att vi tror de kommer fortsatt spela en stor roll på utbildningsmarknaden.  

 

Digitaliseringen i dagens samhälle resulterar i att IT-kompetensens värde ökar (IT- och 

Telekomföretagen, 2017). Den studie som tidigare är utförd av Markku gällande 

digitaliseringen belyser vikten av IT-kompetensens tillökning i samhället för att 

organisationerna ska kunna följa digitaliseringen. Studien visar även på att det manuella 

arbetet inom exempelvis ekonomi går mot en digitalisering där IT-kompetens efterfrågas. Här 

ser vi att Academys utbildning ger företag en möjlighet till att mer effektivt få in den 

kompetens som efterfrågas i dagens digitala samhälle. Academys Accelerated Learning-

utbildning kan främja organisationers sökande efter ren IT-kompetens, men även kombinerad 

kompetens. I vårt resultat kan vi se att utbildningen Academy erbjuder bidrar till en större 

mångfald inom IT-branschen där det stora behovet finns. Detta då utbildningen möjliggör 

vidareutveckling av kompetenser hos individer med bakgrunder inom många olika branscher. 

 

Vi tror att det inom en snar framtid kommer vara en vanligare utbildningsform samt att det 

blir mer mottagligt hos företag att anställa individer utan universitets- eller högskoleexamen. 

Detta då företagens behov troligen kommer att öka vilket kan resultera i att de behöver 

kompetensen omgående för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Vi tror även att större 

företag i framtiden kan komma att anordna liknande utbildningar med Accelerated Learning 

som modell för att mätta kompetensbristen internt. 

 

För att återgå till vår andra frågeställning - Vilken effekt har Accelerated Learning-

utbildningen på organisationers anpassning till det digitala samhället? Det vår studie tyder 

på är att Academys utbildningsform på kort tid förser organisationer med den praktiska 
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kompetensen arbetsmarknaden efterfrågar. Vad vårt resultat även indikerar är att Academy 

kan bidra till organisationers fortsatta digitala utveckling, detta genom att utrusta individer 

med kombinerad kompetens passande för de nya digitala behov som finns idag. 

Sammanfattningsvis tror vi att Academy har en positiv inverkan på organisationernas fortsatta 

utveckling i samhället, men det är viktigt att poängtera att vi inte antyder att de på egen hand 

kan lösa den stora kompetensbristen inom IT.  

Förslag på vidare forskning 

Utifrån vår studie och vårt framtagna resultat anser vi att det skulle vara intressant att fortsätta 

forska om utbildningsformen Accelerated Learning. Detta då det är en nyligen framtagen 

utbildningsmetod som växer i samhället. Ett intressant område att forska vidare inom är hur 

det långsiktiga lärandet skiljer sig mellan individer som har en universitetsutbildning inom IT, 

och individer som har gått en Accelerated Learning-utbildning. Detta är intressant i och med 

att universitetsutbildningar fokuserar mycket kring det teoretiska, och Accelerated-Learning 

utbildningar fokuserar kring det praktiska. Det är möjligt att individen får en bättre grund att 

långsiktigt lära sig och ta till ny information genom att verkligen förstå det teoretiska – men 

detta är någonting som först är möjligt att studera ett par år efter avklarad utbildning. 
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7. Bilagor 

7.1. Bilaga 1 

Exempel på mail vi skickade till våra intervjupersoner: 

 

Hej, 

 

Mitt namn är Sandra Evertsson och jag studerar nu min sista termin på Stockholms 

Universitet inom Personal, Arbete och Organisation och ska skriva min C-uppsats. Jag och 

min uppsatspartner Emma Stelin-Nilsson har valt att rikta in oss på de individer som gått 

Academys utbildning, för att sedan gräva djupare i varför man valt utbildningen samt 

upplevelsen av den. 

 

Eftersom du genomfört Academys utbildning skulle jag väldigt gärna vilja träffa dig för ett 

möte. Mötet är tänkt att ta cirka 30-45 minuter och ha huvudfokus i ditt val att studera på 

Academy. Det skulle vara otroligt värdefullt för oss att få träffa dig och prata om detta!  

 

Hör gärna av dig med svar så snart du får möjlighet!  

 

Ha en fin fortsättning på dagen! 

 

 

Vänliga hälsningar,  

Sandra och Emma 
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7.2. Bilaga 2 

Nedan presenterar vi de underlag som vi använder under våra intervjuer. Då vi utförde 

semistrukturerade intervjuer, kompletterades dessa frågor med följdfrågor beroende på vad 

intervjupersonerna svarade under huvudfrågorna.  

1. Berätta lite i korthet om din bakgrund 

2. Har du någon tidigare utbildning (bortsett från Academy)? 

3. Berätta om ditt första karriärval. 

4. Hur kommer det sig att du ville byta spår - mot IT? 

5. Hur kom du i kontakt med Academy? 

6. Varför valde du just Academy för att göra det karriärsbytet? 

7. Vad såg du framför dig att denna utbildning skulle leda till?  

8. Innan utbildningen, vad önskade du att få arbeta med/inom? 

9. Kvarstod detta under/efter utbildningen? 

10. Vad var din upplevelse av utbildningen?  

11. Hur upplevde du din kompetens inom efter utbildningen? 

12. Vad arbetade du med efter utbildningen? 

13. Hur upplevde du din kompetens inom det området? 

14. Är du nöjd med ditt karriärbyte? 

15. Vad arbetar du med idag?  

16. Hur upplevde du din kompetens efter utbildningen? 

17. Vad har Academy gjort för dig? 
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7.3. Bilaga 3 

Detta är den tabell vi utgick ifrån vid analyserande av våra transkriberade intervjuer. 

 


