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Syftet med undersökningen var att beskriva lärandets förutsättningar på arbetsplatsen utifrån 
medarbetares perspektiv.  
 
Undersökningen har en kvalitativ ansats och datainsamlingen genomfördes med hjälp av 
halvstrukturerade intervjuer. Sammanlagt utfördes sex intervjuer med medarbetare på ett 
detaljhandelsföretag. Resultaten visade att det är både arbetets innehåll och individuella 
faktorer som är förutsättningen för ett lärande på arbetsplatsen. Arbetets innehåll inkluderar 
faktorer som variation och handlingsfrihet. Med individuella faktorer menas faktorer som 
påverkar arbetsmotivationen och motivationen till att lära. Dessa faktorer är den egna viljan 
att lära samt den generella trivseln på arbetsplatsen.  
 
En av de viktigaste slutsatserna är att tiden begränsar ett utvecklingsinriktat lärande och 
påverkar medarbetares självförtroende till att lära. En annan slutsats är att gemensamma mål 
och kommunikation mellan medarbetare påverkar lärandekulturen på arbetsplatsen. En sista 
slutsats är att tillsammans med meningsfulla arbetsuppgifter så har även ekonomiska motiv 
och meningsfulla arbetsuppgifter en betydelse för arbetsmotivationen och viljan att lära.   
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1. Inledning 
 
 
I dagens samhälle finns det överflöd med information som gör att samhället är i ständig 
rörelse. Information är en förutsättning för kunskapsutveckling men den snabba 
informationsproduktionen innebär också att kunskap snabbt byts ut. Vad som tycks vara 
vedertaget idag är kanske inte detsamma som imorgon. Detta medför att arbetslivet är i 
förändring och att kompetensförnyelse blir en stor konkurrensfördel. För människor i 
arbete innebär det att kraven på individuell utveckling höjs (Hansson, 2005). 
 
Livslångt lärande innebär att människor, för att kunna skaffa sig de kunskaper som krävs i 
arbetslivet, ska ha möjlighet till kontinuerligt lärande (Wilhelmson, 2006). Det livslånga 
lärandet ska bidra till att höja människors kompetens för personlig utveckling, ekonomisk 
tillväxt, demokrati och sysselsättning. Begreppet livslångt lärande kan tyckas syfta främst 
till utbildning eller andra former av formellt lärande. Men lika viktigt för det 
forstskridande lärandet är det informella lärandet, det vill säga det lärande som sker 
integrerat med det vardagliga arbetet.  
 
Tillsammans med formell utbildning och icke formell utbildning utgör informellt lärande 
de byggstenar som behövs i ett yrkesliv (Abrahamsson, 2006). En stor del av lärandet sker 
alltså på arbetsplatsen. I anslutning till arbetets innehåll pågår en process av erfarenheter 
och nya upptäckter (Andersson, 2000). Tonvikten på att lära har fram tills nyligen setts 
som en överföring av kunskap från en individ till en annan, där sammanhanget spelar 
mindre roll (Säljö, 2000). Idag ses lärande som en process där kunskap bildas i det 
vardagliga arbetet och lärandet av kunskaper och arbetssätt sker parallellt inom ramen för 
verksamheten.  

 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att beskriva det informella lärandet utifrån medarbetares 
perspektiv. 
 
Anledningen till att genomföra denna studie är att bidra med en förståelse av subjektiva 
uppfattningar om lärande i arbetslivet. För att höja kompetensen hos medarbetare, men i 
slutändan också företag, krävs en medvetenhet bland anställda om de möjligheter till 
lärande som det vardagliga arbetet kan erbjuda. Genom denna studie hoppas jag kunna ge 
en beskrivning av hur medarbetare upplever det informella lärandet inom den organisation 
de arbetar.     
 

 
1.2 Forskningsfrågor 

       
Studie kommer att utgå från följande forskningsfråga: 
 

• Vilken medvetenhet och förståelse finns det hos arbetstagare om lärandets 
förutsättningar på arbetsplatsen? 
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1.3 Förförståelse 

 
Anledningen till att jag valt att göra en undersökning om det informella lärandet utifrån 
medarbetares perspektiv är att jag har uppfattat att lärande och utveckling främst 
uppmärksammas i form av utbildningar och kurser av anställda. Lärande på arbetsplatsen 
eller förutsättningarna för ett sådant lärande tycks inte diskuteras i lika stor utsträckning. 
Jag är därför intresserad av människors förståelse av det informella lärandet, samt vilken 
medvetenhet det finns om lärandet som sker i det vardagliga arbetet.   
 
De medarbetare som ingår i undersökningen arbetar på ett detaljhandelsföretag. En av 
anledningarna till att jag har valt detta företag är att jag själv har arbetat inom denna 
organisation. Jag ser inte det som ett hinder, eftersom det är fenomenet om informellt 
lärande utifrån intervjupersonernas perspektiv som skall undersökas, inte företaget i fråga. 
Det finns snarare fördelar med att genomföra undersökningen inom den här 
organisationen eftersom jag har en viss förkunskap om företaget. Bryman (2002) skriver 
att det är bra att vara bekant med den miljö där respondenterna arbetar för att underlätta 
tolkningen av det som framkommer under intervjurna. Ödman (2004) diskuterar också att 
kunskap om kontexten ökar giltigheten av tolkningarna. Min förkunskap består i att jag 
vet att denna organisation arbetar med arbetsformer som gynnar det informella lärandet i 
det vardagliga arbetet. 
 
 

   2. Litteraturgenomgång 
 
 
     2.1 Begreppsdefinition 
       

Informellt lärande är ett lärande som i första hand baseras på erfarenheter i det dagliga 
livet (Ellström, 1996). Den största delen av det informella lärandet sker spontant och 
omedvetet, som en bieffekt av sysselsättning i olika aktiviteter. Med andra ord lär sig 
människor även om de inte har för avsikt att lära. Informellt lärande sker dock också 
medvetet, till exempel genom självstyrt lärande eller olika former av erfarenhetsbaserat 
lärande. Lärandet bidrar till förändringar i individers kompetens i något eller några 
avseenden. Kompetens är en individs handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 
situation eller arbete. Med handlingsförmåga menas en individs kunskaper, intellektuella, 
praktiska och sociala färdigheter, attityder och personliga egenskaper. Ett positivt lärande 
är ett lärande som påverkar individens utveckling och kan ge individen möjligheter att 
styra sina levnads- och arbetsvillkor.  
 
Ellström (1996) menar att det också finns ett negativt lärande till följd av att lärande kan 
vara omedvetet och oavsiktligt, men att detta sällan uppmärksammas i forsknings-
sammanhang. Ett lärande kan ha negativa konsekvenser när en individ lär sig 
passivisering, underordning eller inlärd hjälplöshet, vilket leder till minskad 
kompetensutveckling.     
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     2.2 Kontextuellt perspektiv på lärande 
 

För att förstå betydelsen av det informella lärandet är det viktigt att redogöra för det 
kontextuella perspektivet på lärande, som betonar att en individ skaffar sig kunskaper och 
erfarenheter genom praktiskt handlande i en arbetsgemenskap (Ellström, 1996). Ett 
kontextuellt perspektiv på lärande innebär att kunskap är kontextbunden, det vill säga att 
kunskapen inte går att frigöra från sitt sammanhang. Kunskap är inbäddad i ett socialt och 
kulturellt nätverk av olika innebörder, relationer och verksamheter. Lärande innebär att 
människor tillägnar sig de tankesätt, den kultur och de handlingsmönster som är 
utmärkande för en gemenskap och är således en social process. Goffman (refererad i 
Säljö, 2000) försöker förklara begreppet kontext som en social inramning. Varje situation 
har en social inramning och med hjälp av tidigare erfarenheter kan människor veta hur de 
ska agera i en speciell situation. Handlingar och kunskaper kan alltså knytas till ett 
sammanhang eller en verksamhet för att beroende på vilken situation en person befinner 
sig i, kunna urskilja vad som behöver göras. Därmed kan lärande inte studeras isolerat 
från de verksamheter som individen ingår i (Ellström, 1996). Individens lärande måste ses 
i förhållande till de möjligheter och begränsningar som kännetecknar verksamheten. För 
att lära sig måste individen få tillfälle att aktivt delta i arbetsgemenskapen och de olika 
typer av lärandetillfällen som det dagliga arbetet erbjuder.     
 

 
2.3 Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning har visat att individens samspel med omgivningen är en viktig aspekt 
av lärandeprocesser (Abrahamson, 2006; Ellström, 1996; Ellström, 2004; Ellström, 2005; 
Döös & Wilhelmson, 2005). Beroende på graden av samspel mellan individ och miljö 
finns det vissa förutsättningar för att utveckla det informella lärandet, vilket presenteras 
nedan i olika underrubriker. 
 

 
      2.3.1  Anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande 

 
Enligt Ellström (1996) finns det två olika nivåer på lärande, en lägre och en högre. 
Anpassningsinriktat lärande kan beskrivas som en fråga om hur kunskap förvärvas och 
hur problemlösning och handlande sker i relation till en uppgift där mål och andra 
förutsättningar är på förhand givna (Ellström, 2005). Anpassningsinriktat lärande är 
således ett lägre ordningens lärande. Ett anpassningsinriktat lärande kan till exempel 
beskrivas på det sätt som när en nyanställd ska lära sig de nya arbetsuppgifterna. 
Förmodligen blir den nyanställde visad på vilket sätt uppgifterna ska och bör utföras på 
bästa sätt enligt de rutiner som finns. Anpassningsinriktat lärande går ut på att utveckla 
färdigheter och kunskaper som består av ett väl inarbetat handlande. 

 
Ett utvecklingsinriktat lärande förutsätter att individen är ifrågasättande och har ett kritiskt 
förhållningssätt mot uppgifter och mål (Ellström, 2005). Ett ifrågasättande av rutiner gör 
att nya tillvägagångssätt utvecklas och att det sker en förbättring av arbetsformer i 
företaget. Arbetssättet att ifrågasätta och experimentera kan beskrivas som 
problemlösande och bidrar till en kompetensutveckling som är mer innovativ i förhållande 
till den tillämpade kompetens som medföljer ett anpassningsinriktat lärande. Det 
utvecklingsinriktade lärandet skapar också möjligheter för individen att påverka och 
forma omgivningen genom eget handlande.  
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Anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande sker inte utan den ene eller den andre, 
utan snarare är de förutsättningar för varandra i lärandeprocessen (Ellström, 2005). 
Rutinmässigt handlande kan ses som ett bra inlärningssätt för till exempel nyanställda att 
lära sig att bemästra uppgifter på. När de nyanställda däremot har lärt sig uppgifterna kan 
ett mer utvecklingsinriktat lärande träda i kraft. Att experimentera och prova på kan 
utveckla det tidigare inlärda handlandet med nya handlingssätt eller förhållningssätt. Det 
rutinbaserade handlandet kan vara ett effektivt sätt att hantera välkända och 
återkommande uppgifter på, men när det uppstår problem kan istället ett mer reflektivt 
handlande krävas.  
 

 
2.3.2 Handlingsfrihet 
 
Hansson (2005) diskuterar att det finns vissa minimikrav för vad som är meningsfulla 
arbetsuppgifter och att dessa krav är förknippade med vilja för kompetensutveckling. 
Kraven för meningsfulla arbetsuppgifter är att ta del av ett sammanhang, känna respekt, få 
variation, utrymme för handlingsfrihet och eget beslutsfattande. Grunden för vilja till 
kompetensutveckling ligger i att företaget främjar delaktighet, öppen tillgång till 
information, möjligheter att få prova på och tydlig erkänsla. Handlingsfrihet är en 
förutsättning för det informella lärandet (Abrahamsson, 2006). Arbetsbyte och 
arbetsrotation har genom tidigare forskning påvisats påverka anställdas 
handlingsutrymme, delaktighet och inflytande. Att byta arbetsuppgifter eller att rotera 
med andra gör att det uppstår nya arbetssituationer och framförallt nya lärandesituationer, 
vilket skapar en bredare kompetens hos medarbetare.   

 
Ellström (2005) diskuterar att det finns olika verksamhets- och lärandelogiker. Logikerna 
anses styra hur man ser på lärande i arbetslivet och hur verksamheter utformas för att 
främja lärande i olika organisationer och företag. Logikerna bygger på teorin om 
anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande. Liksom anpassningsinriktat och 
utvecklingsinriktat lärande ses logikerna inte som uteslutande varandra utan snarare som 
komplementära för kortsiktiga och långsiktiga mål.  
 
Utförandets logik utformas för att skapa stabilitet och tillförlitliga sätt att utföra 
arbetsuppgifter (Ellström, 2005). Metoder och rutiner införs för att med givna regler och 
instruktioner skapa enighet i arbetsformer. Utförandets logik syftar till att skapa 
homogenitet genom att minska variationen av tidigare erfarenheter, tanke- och 
handlingsmönster bland de anställda. Detta gör att det blir enklare för medarbetarna att 
veta vad, hur och på vilket sätt en uppgift bör utföras. Utförandets logik främjar alltså det 
anpassningsinriktade lärandet, vilket främst består av ett bemästringslärande, det vill säga 
att utveckla ett väl rutinmässigt och inlärt handlande. Men utförandets logik anses inte 
bara vara negativ och förhindrande för att utvecklas. Molander (beskriven i Ellström, 
2005) argumenterar för att den säkerhet och tillit som rutiner och traditioner ger i 
utförandet av en uppgift, skapar utrymme för den handlingsfrihet som behövs för att 
kunna bryta med traditioner och standardrutiner. På så sätt är utförandets logik en 
förutsättning för att skapa det handlingsutrymme som krävs för ett mer utvecklingsinriktat 
lärande.    
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Handlingsfrihet vad gäller att experimentera och praktiskt pröva olika handlingsalternativ 
är av stor betydelse för ett utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 2005). Utvecklingens 
logik främjar detta förhållningssätt för att bland annat kunna möta nya situationer och krav 
från omgivningen. Medarbetare får utifrån sin kunskap, tolkning av mål och uppgifter 
handla efter egna föreställningar och mönster. I utvecklingens logik, i jämförelse med 
utförandets logik, söker man tillvarata variation i kunskap, värderingar och färdigheter 
bland de anställda. I utvecklingens logik förespråkas alltså ett kunskapsbaserat och 
reflektivt handlande vilket i sin tur förutsätter att det finns möjligheter för de anställda att 
experimentera och prova sig fram. Att få erfarenheter från samspelet med omgivningen 
innebär inte nödvändigtvis att lära från erfarenheter (Ellström, 1996). Ett viktigt villkor 
för att lära är att se konsekvenserna av eget handlande. Reflektion i det dagliga arbetet 
innebär att granska handlingars mål och konsekvenser vilket har ett starkt samband med 
det utvecklingsinriktade lärandet.  

 
 
      2.3.3 Lära i interaktion med andra  
 

Wilhelmson (2006) menar att lärande innebär en förändring av föreställningar som leder 
till en förmåga att agera på ett bättre sätt. En individ lär sig genom att överskrida sina egna 
föreställningar för att skapa ny kunskap. Människor lär sig dock ofta tillsammans med 
andra, genom att arbeta tillsammans och i samtal med varandra. På så sätt är det möjligt 
att hjälpas åt att överskrida egna, andras och gemensamma föreställningar. För att en 
företeelse ska kunna bli till erfarenhet behöver den synliggöras och bearbetas, vilket 
innebär att sätta ord på, samtala om, värdera och reflektera över det som skett (Härnsten, 
2006). Ur ett sociokulturellt perspektiv är språket ett verktyg för att kunna lagra 
kunskaper, insikter och förståelse (Säljö, 2000). Förutsättningen för människor att ta 
tillvara på kunskaper och information är att människor har begrepp och kategorier för att 
kunna förstå de upplevelser de är med om. Genom språket har människor också en unik 
förmåga att kunna dela erfarenheter. Att gemensamt lösa problem och hantera krav i 
arbetet kan utgöra en del av det informella lärandet på en arbetsplats (Abrahamsson, 
2006).  
 
Döös och Wilhelmson (2005) kom fram till intressanta resultat i sin studie om det 
kollektiva lärandets tillkomstprocess. Författarnas resultat visade att i olika 
handlingssammanhang utvecklas gemensamt kunnande på olika sätt. Kollektivt lärande i 
deras studie skedde i huvudsak inte genom kommunikation ansikte mot ansikte, utan till 
avgörande del på andra gemensamma sätt. Lära i interaktion med andra kunde till exempel 
bestå av att se varandra i handling och att därmed se resultat och konsekvenser av vad 
andra gör. Författarna betonar dock att kunskap är kontextberoende, kollektivt lärande 
sker enligt olika principer och ordning i olika specifika miljöer, i olika sammanhang.  
 
Då lärande i arbetslivet sker genom individens delaktighet och medverkan i en 
arbetsgemenskap, och inom ramen för en organiserad verksamhet, blir grupprocesser och 
arbetsplatskulturer påtagliga (Ellström, 1996). Arbetslag kan både underlätta och försvåra 
lärandet på arbetsplatsen. Det finns många negativa psykologiska faktorer som kan 
påverka hur samarbetet ser ut, bland annat grupptänkande och maktförhållanden. En viktig 
faktor för hur ett samarbete fungerar är gruppens sammansättning med tanke på 
medarbetarens bakgrund, erfarenheter och kompetens. Ett fungerande arbetslag kan ses 
som en balansgång mellan en grupp som är tillräckligt homogen för att kommunicera och 
samarbeta, men samtidigt tillräckligt heterogen för att tillföra varierande och alternativa 
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tankesätt. Ett fungerande samarbete påverkar kulturen på en arbetsplats och kan främja 
lärandet i arbetslivet. Kulturella aspekter som stödjer ett lärande kan vara tolerans för 
olikheter i uppfattningar, osäkerhet och fel. Det kan också vara att uppmuntra till handling 
och initiativ samt till reflektion. 
 
Enligt Hansson (2005) kan företag beskrivas som en grupp individer som gör något 
tillsammans i ett visst syfte och med ett gemensamt mål. Lärandet inom företaget kan bli 
inriktat mot de kompetenser som behövs för att nå dessa mål eller att målen ändras i takt 
med att medarbetares intressen och kompetens förändras. Tydliga mål är en förutsättning 
för möjligheter till att lära men också för en individs handlande (Ellström, 1996). 
Sammanhängande mål inom en verksamhet är viktigt för anställdas motivation och 
möjligheter till att lära. Men samtidigt är det ett grundvillkor att de individer som ska 
arbeta för att förverkliga målen förstår och accepterar de uppsatta målen.    
 

 
      2.4 Individuella egenskaper  

 
Människor kan vara mer eller mindre kompetenta, eller tränade i, att förändra sitt synsätt, 
det vill säga att lära sig (Wilhelmson, 2006). Rubensen (1996; refererad i Ellström, 2004) 
påpekar att det finns individuella skillnader mellan människors vilja och motivation till att 
lära. Den individuella skillnaden beror bland annat på individers självuppfattning och 
benämns som subjektiv erfarenhetsbakgrund. Den subjektiva erfarenhetsbakgrunden 
inkluderar människors syn på sin egen förmåga att lära och människors värdering av 
kunskap och individuell utveckling. Självuppfattning och värderingar är i sin tur starkt 
förknippade med social bakgrund, utbildningsnivå, tidigare erfarenheter av 
lärandesituationer och politiska och kulturella faktorer i samhället. Tidigare forskning har 
visat att det är nödvändigt med växelverkande utveckling av individ och verksamhet 
(Ellström, 1996). Det sätt som arbetet är utformat på skapar begränsningar och 
möjligheter för individen men samtidigt är individens initiativ, eller brist på initiativ, 
förmåga och personliga egenskaper också begränsande eller utvecklande för verksamheten 
i fråga.  

 
 
      2.4.1 Motivationsteorier 

 
Maslows behovshierarki (Muchinsky, 2003) utgår från att särskilda behov är källan till 
motivation och att mänskligt beteende styrs av att tillfredsställa dessa behov. 
Behovshierarkin består av fem olika nivåer. När ett behov är tillfredställt ändras beteendet 
och byter riktning för att uppfylla nästa. Den första nivån är fysiologiska behov som 
behöver bli tillfredsställda för att en människa ska överleva, till exempel hunger och 
sömn. När det behovet är uppfyllt tillkommer behovet av trygghet, stabilitet och säkerhet. 
Den tredje nivån utgörs av sociala relationer och behovet av kärlek och nära vänskap. 
Nästa nivå är behovet av uppskattning och inkluderar självkänsla, självrespekt och respekt 
från andra. Behov av uppskattning kan dock delas in i två olika dimensioner, inre och 
yttre. Den inre dimensionen består av styrka, prestation, skicklighet, oberoende och tillit. 
Den yttre dimensionen karaktäriseras av prestige, status, berömmelse, dominans, 
erkännande och värdighet. Den högsta nivån i hierarkin är ett behov av 
självförverkligande och består av människans behov av ständig utveckling av sig själv och 
sina förmågor.    
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Figur 1. Maslows behovshierarki (egen konstruktion). 
 
 
I Hackman och Oldhams motivationsmodell (Wolvén, 2000) kartläggs olika dimensioner 
som arbetet ska innehålla för att öka arbetsmotivationen bland de anställda. Dessa 
dimensioner är variation, helhetsperspektiv, betydelsefullhet, frihet och feedback. 
Variation, helhet och betydelsefulla arbetsuppgifter påverkar känslan av meningsfullhet, 
medan frihet att påverka sina arbetsuppgifter bidrar till ansvarskänsla. Feedback är viktigt 
för att få återkoppling och utvärdering av utfört arbete. De psykologiska upplevelser som 
följer dessa dimensioner påverkar den inre arbetsmotivationen. Den inre motivationen 
leder till ett handlande som har ett egenvärde i sig, det vill säga intressant oavsett 
belöningar eller bestraffningar (Ellström, 1996). Hackmans och Oldhams modell 
inkluderar också vissa personlighetsfaktorer, såsom det individuella utvecklingsbehovet 
och individens kunskaper och färdigheter (Wolvén, 2000).  
 
I motsats till den inre motivationen finns yttre motivation som leder till ett handlande som 
strävar efter belöningar eller undvikande av misslyckanden (Ellström, 1996). Herzbergs 
tvåfaktorsteori grundar sig på Maslows behovshierarki och inkluderar faktorer som 
påverkar både den inre och yttre motivationen (Wolvén, 2000). De faktorer som påverkar 
den inre motivationen är uppskattning, att få arbeta med stimulerande arbetsuppgifter och 
att få ansvar och möjlighet att utvecklas. Dessa faktorer främjar hög 
arbetstillfredsställelse. De faktorer som påverkar den yttre motivationen inkluderar olika 
miljö- och arbetsbetingelser, såsom lön, ledarskap och sociala relationer. De faktorerna 
anses i sig inte leda till ökad arbetsmotivation, utan förhindrar låg arbetstillfredsställelse 
och därmed indirekt underlättar motivationsprocessen.     
 
 
2.5 Kompetensutveckling 
 
Att medarbetare har en förståelse för arbetet är dock en förutsättning för 
kompetensutveckling, menar Sandberg och Targama (refererade i Wolvén, 2000). 
Kompetens ska betraktas som ett grundläggande mönster för individers tankar och 
förhållningssätt mot vad arbetet innebär, vad det går ut på och i vilket sammanhang det 
hör hemma. Vetskap om vad som är viktigt att utföra, i vilken ordning arbetsuppgifterna 
ska göras, vilka kunskaper som krävs och vilka färdigheter som individen använder och 

Fysiologiska 
behov 

Trygghets-
behov 

Sociala  
behov 

Behov av 
uppskattning 

Självförverkligande 
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vad som behöver läras och utvecklas, styrs av den förståelse arbetare har gentemot sitt 
arbete. Därför är det först genom att medarbetare har en förståelse av arbetet som de kan 
förändra sitt lärande. Det är också först då medarbetare kan ta tillvara på de möjligheter 
som finns på arbetsplatsen. Sandberg (refererad i Andersson, 2000) menar att mycket av 
själva huvudpunkten i kompetensutveckling sker i det tysta i ett vardagsarbete som oftast 
inte uppmärksammas som en kompetensutveckling. Ellström (2004) påpekar att det krävs 
en medvetenhet hos såväl ledning som de anställda om de möjligheter till lärande arbetet 
kan erbjuda och om hur dessa möjligheter kan tillvaratas. Enligt Ellström (1996) finns det 
dock en tendens att starkt kundorienterade organisationer är underbemannade, vilket kan 
försvåra för anställdas möjligheter att lära. 
 

 
2.4 Sammanfattning 
 
Informellt lärande är ett lärande som i första hand baseras på erfarenheter i det dagliga 
livet eller på arbetet (Ellström, 1996). Det kontextuella perspektivet på lärande betonar att 
individer skaffar sig kunskaper och erfarenheter genom praktiskt handlande i en 
gemenskap. Tidigare forskning har visat att det finns vissa betingelser på och inom 
verksamheten som gynnar erfarenhetsbaserat lärande. Ellström (2005) diskuterar att det 
finns olika verksamhets- och lärandelogiker. Logikerna anses styra hur man ser på lärande 
i arbetslivet och hur verksamheter utformas för att främja lärande i olika organisationer 
och företag. Givna instruktioner och rutiner skapar enighet bland de anställda och bidrar 
till ett anpassningsinriktat lärande. Handlingsfrihet i arbetet genom att experimentera och 
praktiskt prova olika handlingsalternativ bidrar istället till ett mer utvecklingsinriktat 
lärande. Arbetsrotation och arbetsbyte skapar ett större handlingsutrymme men även mer 
inflytande och deltagande vilket breddar medarbetares kompetens (Abrahamson, 2006).   
 
Ett företag beskrivs som en grupp individer som gör något tillsammans i ett visst syfte 
(Hansson, 2005). Människor lär sig ofta tillsammans med andra, genom att arbeta 
tillsammans och att prata med varandra men ett samarbete påverkas av grupprocesser och 
mer eller mindre utstakade mål. Individer kan dock vara olika tränade i att förändra sitt 
synsätt, det vill säga att lära sig (Wilhelmson, 2006), vilket ofta beror på tidigare 
erfarenheter av lärande, självförtroende till att lära och värdering av kunskap (Ellström, 
2005). Enligt Hansson (2005) finns dock vissa minimikrav för vad som är meningsfulla 
arbetsuppgifter och att dessa krav är förknippade med vilja till kompetensutveckling. 
Motivationsteorier visar att faktorer i arbetet både påverkar den inre och yttre 
motivationen att lära och för arbetstillfredsställelse (Wolvén, 2000). Men enligt Sandberg 
och Targama (refererade i Wolvén, 2000) är det först genom att medarbetare har en 
förståelse av arbetet som de kan förändra sitt lärande.  
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3. Metod 
 
 

I detta metodkapitel redogörs för tillvägagångssättet av undersökningen.      
 
 

3.1 Metodval  
       

Enligt Depoy och Gitlin (1999) baseras valet av forskningsmetod på forskarens sätt att 
betrakta kunskap. De faktorer som avgör är synen på verkligheten, vilket kallas ontologi, 
och hur kunskap erhålls, epistemologi.  Den kvalitativa metodologin utgår från att 
verkligheten är subjektiv och att kunskap grundas i hur individen upplever, erfar och 
förstår omvärlden. Jag valde att använda mig av en kvalitativ metod därför att jag var 
intresserad av hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Syftet med 
undersökningen var att beskriva det informella lärandet utifrån medarbetares perspektiv. 
Valet av metod anpassades också efter den specifika forskningsfrågan som 
undersökningen baseras på, vilket kallas praktisk hänsyn (Kvale, 1997). Forskningsfrågan 
i denna undersökning är: Vilken medvetenhet och förståelse finns det hos medarbetare om 
lärandets förutsättningar på arbetsplatsen?  
 
May (2001) menar att den kvalitativa forskningens förståelseform är annorlunda än det 
positivistiska synsättet. Det positivistiska synsättet innebär att det finns en faktisk 
verklighet utanför den individuellt upplevda världen och att det genom generella objektiva 
principer går att vinna kunskap om den sanna verkligheten. Kvalitativa undersökningar är 
däremot avsedda att beskriva och förstå meningen hos centrala teman i personers 
livsvärld, snarare än att leta efter en absolut sanning.  
 
Jag har använt mig av kvalitativa forskningsintervjuer för att samla data. Samtal och 
berättelser anses som väsentliga för att fånga kunskap om den sociala världen, även om 
intervjuer snarare antar formen av utfrågning från intervjuarens sida än en konversation 
mellan människor (Kvale, 1997). Den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att ge 
nyanserade beskrivningar av den intervjuades värld som visar på skillnader och 
variationer av ett fenomen. Med andra ord så är det en människas upplevelser och 
handlingar som är det väsentliga.  
 

 
      3.2 Datainsamling 
    
      Det finns olika sorters forskningsintervjuer, men jag använde mig av halvstrukturerade 

intervjuer för att genomföra undersökningen. Fördelen med halvstrukturerade intervjuer är 
användningen av en intervjuguide som innehåller centrala teman kring forskningsområdet 
(Jacobsen, 1993). De frågor som ställdes under intervjuerna fokuserade kring olika teman, 
vilket gjorde intervjuerna så pass strukturerade att de kunde bearbetas och jämföras med 
varandra. De teman som valdes ut baserades på syftet med undersökningen och på teorier 
från tidigare forskning om informellt lärande.  Jag har genomfört sex intervjuer där 
respondenterna bestod av medarbetare på ett detaljhandelsföretag i en större stad i 
Mellansverige.  

 
Intervjuguiden består inledningsvis av frågor om respondenten, till exempel ålder, kön, 
anställningsgrad, hur många år i yrket, befattning osv. Enligt Bryman (2002) är det 
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enklare att med hjälp av bakgrundsinformation, förstå och tolka respondenten och det 
sammanhang där respondenten härstammar ifrån. Intervjuguiden innehåller sedan ett tema 
som berör hur lärande kan gå till på arbetsplatsen. Temat syftar till frågor om 
arbetsuppgifternas komplexitet, handlingsfrihet och samarbete mellan kollegor. Ett annat 
tema handlar om hur medarbetare upplever att företaget ser på lärande. Det är frågor 
rörande vem som ansvarar för personalens utveckling, om det finns delaktighet och 
möjligheter att påverka på arbetsplatsen och vilka möjligheter och hinder det kan finnas 
för att lära sig. Det finns också ett tema i intervjuguiden som handlar om 
problemlösningsförmåga och hur man hanterar problem som uppstår i arbetet. Det sista 
temat i intervjuguiden berör den egna synen på lärande. Självuppfattning, värdering av 
kunskap och utveckling, och betydelsen av lärande är de frågor som tas upp. 
 
För att testa giltigheten av intervjuguiden genomfördes en provintervju med en anställd 
inom en annan bransch. Det visade sig att de teman jag använde från början var för 
övergripande för att kunna få den struktur som kännetecknar den halvstrukturerade 
intervjun (Jacobsen, 1993). Intervjuguiden gjordes därför om till att bestå av 
underliggande frågor kring ett specifikt tema. Utformningen av frågorna i intervjuguiden 
utgår delvis från Kvales (1997) olika typer av intervjufrågor, bland annat inledande frågor 
där intervjupersoner blir ombedda att beskriva ett fenomen. Jag har även använt 
uppföljningsfrågor och sonderande frågor där respondenter blivit uppmanade att fortsätta 
en beskrivning eller att specificera ett utlägg. Även tolkande frågor har varit aktuellt för 
att klargöra vad respondenten sagt eller försöker att säga.      
  
För att underlätta intervjusituationen spelades intervjuerna in med hjälp av en bandspelare. 
Enligt Kvale (1997) är det viktigt att vara lyhörd och uppmärksam mot respondenten, 
vilket är enklare att vara när forskaren inte behöver anteckna vad personen säger.  
Koncentration på respondenternas berättelser har varit en nödvändighet för att kunna ställa 
eventuella följdfrågor. Bandinspelningarna har även använts för att underlätta 
resultatredovisningen av intervjuerna, där citat återges ordagrant (Bryman, 2002).  Efter 
varje avslutad intervju har anteckningar förts om hur respondenten uppfattades, hur miljön 
såg ut, om det framkom nya idéer eller ny förståelse för fenomenet i fråga. Sådana 
anteckningar kan vara viktiga för reflektion över forskningsprocessen och stärka 
trovärdigheten av forskarens tolkningar (Bryman, 2002).  
 

 
3.2.1 Urval 
 
Jag har använt mig av ett bekvämlighetsurval (DePoy & Gitlin, 1999). Urvalet består av 
medarbetare på ett detaljhandelsföretag och tillgången till respondenter var därför 
begränsad. Då intervjuerna har ägt rum efter medarbetarnas arbetstid eller på lediga dagar, 
har det varit ganska svårt att få tag i personer som ställde upp. De personer som har gett 
sitt samtycke till att medverka har på grund av detta valts ut oberoende av kön, ålder och 
anställningsgrad.  
 
Tillträde till arbetsplatsen beviljades genom ett privat samtal med arbetsplatsansvarige. 
Arbetsplatsansvarige har dock ingen kännedom om vilka medarbetare som blivit 
tillfrågade eller vilka som deltagit i intervjuer. Förfrågan om att delta i undersökningen 
har skett på arbetsplatsen där jag har informerat om undersökningen samt delat ut 
missivbrev till medarbetare. Några av medarbetarna kontaktades via telefon. Sammanlagt 
blev tolv medarbetare inom organisationen tillfrågade, men endast sex personer gav sitt 
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samtycke. Intervjuerna har inte ägt rum i anslutning till arbetet eller på arbetsplatsen, utan 
tid och plats har bestämts tillsammans med respektive respondent. Platserna för 
intervjuerna har därför varierats från enskilda rum på bibliotek till en lugn och fridfull 
lunchrestaurang.  Intervjuerna har tagit cirka 35 till 40 minuter.   
 
Respondenterna är mellan 21 och 36 år gamla. Två av de sex intervjuade är män. 
Anställningsgrad varierar från heltid till att arbeta vid behov. Den person som har jobbat 
längst inom företaget började för åtta år sedan och den som har jobbat minst har arbetat i 
sex månader. Tre av sex respondenter har arbetat på andra arbetsplatser än vad de gör 
idag, fast inom samma företag. För att arbeta inom detta företag krävs ingen utbildning. 
Fyra av de sex intervjuade är lågutbildade. En av respondenterna har dock examen från 
högre utbildning och en person är studerande men jobbar extra på detta företag vid sidan 
av studierna.    
 
 
3.3 Databearbetning 
  
En första bearbetning av insamlade data var att transkribera de inspelade intervjuerna 
(DePoy & Gitlin, 1999). Transkriberingen har varit ordagrann, med utskrivna pauser, 
skratt och andra uttryck som respondenterna gör eller säger. Transkriberingen har 
genomförts efter varje avslutad intervju.  För analys och tolkning av resultaten har jag 
använt mig av en kvalitativ ansats.  
 
Skapandet av kategorier styr hur forskaren kan tänka kring innebörden av insamlade data, 
och den utgör en del av tolkningen av resultaten (DePoy & Gitlin, 1999). För att 
organisera och minska mängden data använde jag meningskoncentrering (Kvale, 1997). 
Intervjutexterna förkortades och omformulerades så att den väsentliga innebörden blev 
mer påtaglig. Det väsentliga ansåg jag vara gemensamma erfarenheter och mönster. 
Skapandet av kategorier skedde sedan i olika steg utifrån meningskoncentreringen. 
Bryman (2002) diskuterar vikten av att fokusera på frågor som vilken betydelse 
kategorierna har för respondenterna men framförallt också att reflektera över den 
generella betydelse som resultaten har för den ursprungliga forskningsfrågan. De första 
genomläsningarna av meningskoncentreringen skapade kategorier av grundläggande 
karaktär med de mest framträdande teman som innehåll.  Kategoriseringen blev successivt 
mer analytisk, då kategorierna övergick från att vara alltför förknippade med vad 
respondenterna sade till att innehålla mer begreppsliga och generella teman. Slutligen 
skapades två övergripande huvudkategorier som stöds av underliggande kategorier. För att 
öka trovärdigheten av kategorierna och för att levandegöra resultaten, har bekräftande 
citat från respondenterna valts ut. 

 
 
3.4 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet och validitet är kvantitativa begrepp som används inom positivismen för att 
bedöma kvaliteten av en undersökning (Bryman, 2002). Begreppen är kriterier som står 
för hur och vad som har undersökts. Då begreppen innebär mätning och antagandet att det 
finns en objektiv universell sanning är kriterierna inte direkt tillämpbara på kvalitativa 
undersökningar. Det pågår dock en debatt inom forskarvärlden huruvida det går att 
anpassa begreppen till kvalitativa undersökningar eller om andra kriterier ska användas. 
Jag har valt att använda mig av begreppen reliabilitet och validitet. Det gör jag för att 
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dessa begrepp är vedertagna inom forskarvärlden samt att det enligt Kvale (1997) går att 
anpassa begreppen för att göra dem mer relevanta för intervjuforskning.   
 
Reliabilitet i kvantitativ forskning betyder hur pass stabilt ett mått på ett begrepp är 
(Bryman, 2002). Det skulle till exempel kunna innebära att samma mätinstrument har 
använts till att mäta längden på alla undersökningsdeltagare. I en kvalitativ undersökning 
skulle reliabilitet kunna hänföras till intervjuaren och intervjufrågorna. Kvale (1997) 
diskuterar att intervjuaren kan påverka hur respondenterna svarar på intervjufrågorna.   
Beroende på intervjufrågornas formulering eller om orden är laddade i en fråga, så kan det 
påverka respondenterna i en viss riktning och därmed ändra svarets innehåll. Reliabilitet i 
en kvalitativ undersökning är därför diskuterbar då mätinstrumentet, det vill säga 
forskaren och frågorna, inte kan anses vara stabila. I min undersökning har jag genom att 
vara uppmärksam på detta problem, försökt att undvika ledande frågor och formuleringar.  
 
Reliabilitet står också för i vilken grad en undersökning kan upprepas (Bryman, 2002). Jag 
har försökt att ge en klar beskrivning av min undersökning genom att redovisa min 
förförståelse, mitt val av ansats och metod, urval av respondenter, intervjufrågor och 
databearbetning. I en kvalitativ undersökning är det dock svårt att uppfylla kravet på att 
undersökningen ska vara replikerbar i den bemärkelse som gäller för kvantitativa 
undersökningar. Det är svårt att upprepa den sociala miljö och de betingelser som pågår 
under en intervju (Bryman, 2002).  
 
Enligt Kvale (1997) innebär validitet en kontroll över forskningsprocessen från början till 
slut och han använder sig av begreppet koherens som ett kriterium för att en studie har en 
inre logik och är motsägelsefri.  Koherenskriteriet motsvarar intern validitet (Bryman, 
2002) vilket innebär att det finns en röd tråd mellan undersökningens olika moment där 
resultat, analys och diskussion kan kopplas ihop med undersökningens syfte och teoretiska 
bakgrund. För att försöka skapa en helhet mellan de olika delarna i studien har jag försökt 
att alltid ha fokus på syftet med undersökningen och på forskningsfrågan. Jag har 
genomfört en provintervju för att säkra giltighet av intervjuguiden mot syftet och 
forskningsfrågan. Provintervjun visade att endast övergripbara teman i intervjuguiden gör 
intervjun för öppen. Intervjuguiden reviderades därför till att innehålla flera specifika 
frågor som medför att alla aspekter av ett visst tema finns med. Att använda en sådan 
intervjuguide skapar kontroll över intervjusituationerna och de frågor som ställdes passade 
bättre mot min forskningsfråga.  
 

      Kvale (1997) diskuterar att validering är en hantverksskicklighet som forskaren måste 
behärska. Med validering menas att ha ett kritiskt förhållningssätt, till exempel är det 
viktigt att vara kritisk och ifrågasättande under intervjuerna eftersom det kan förekomma 
motsägelser i respondenternas berättelser. Validering innebär även att forskaren redovisar 
för sitt perspektiv för att undvika bias och snedvridna tolkningar. Min förförståelse var att 
jag hade uppmärksammat att utveckling och lärande endast diskuteras i termer av 
utbildning och kurser, vilket skapade en nyfikenhet att studera det lärande som sker på 
arbetsplatsen.  Jag har arbetat inom det företag där de medarbetare som jag har intervjuat 
arbetar. Jag vet att detta företag arbetar med arbetsformer som gynnar det informella 
lärandet i det vardagliga arbetet, enligt Ödman (2004) är det en fördel att ha en 
förförståelse och kunskap om kontexten eftersom det ökar giltigheten av tolkningen. För 
att analysera resultaten har jag använt mig av en kvalitativ analysmetod där jag har arbetat 
med kategorisering för att bearbeta insamlade data. Kategoriseringen har bestått av att 
försöka begreppsliggöra den information som framkommit under intervjuerna. 
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Forskningsfrågan och syftet med undersökningen har också påverkat hur kategorier 
skapats samt hur resultaten presenterats. Att redovisa hur bearbetningen av insamlad data 
har gått till stärker trovärdigheten av de tolkningar som kommer att presenteras i senare 
kapitel.   

 
Att kunna generalisera resultat är ett av huvudsyftena med kvantitativ forskning där man 
vill kunna förutse händelser genom att tillämpa forskning från en situation till en annan 
(Bryman, 2002).  I kvalitativa undersökningar är det inte eftersträvansvärt att generalisera 
då urvalet inte är representativt. Kvale (1997) menar dock att det är möjligt för läsare av 
en undersökning att jämföra situationers likheter och skillnader för att se om resultaten 
kan vara relevanta och överförbara till en annan situation. Detta påvisar hur viktigt det är 
med reliabilitet, eftersom läsaren måste kunna förstå hur forskaren har gått tillväga för att 
bedöma giltigheten av resultaten. 
 
 
3.5 Etik 

 
I enlighet med de etiska regler som åtföljer vetenskaplig forskning har denna studie följt 
de fyra huvudkrav som finns. De fyra huvudkraven är informationskravet, 
konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2003).  
Vid förfrågan om att delta i undersökningen har medarbetare fått både muntlig 
information av mig personligen samt skriftligt i form av ett missivbrev. Informationen 
upprepades ytterligare vid intervjutillfället.  
 
Informationskravet innebär att respondenten har rätt till att veta vad syftet med 
undersökningen är, och hur och var studien kommer att offentliggöras (Vetenskapsrådet, 
2003). Jag berättade för respondenterna att intervjufrågorna behandlar lärande i arbetslivet 
och i missivbrevet fanns informationen om att uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på 
Mälardalens högskola när den har blivit godkänd. Informationskravet innebar också en 
skyldighet att informera om att deltagandet var frivilligt och att undersökningen kunde 
avbrytas närhelst respondenten önskade. I enlighet med konfidentialitetskravet blev 
respondenterna upplysta om att deras identitet kommer att skyddas genom att de uppgifter 
som kan identifiera en person raderas. Det innebär att respondenternas namn inte kommer 
att offentliggöras eller att övriga uppgifter som kan spåras till en respondent inte kommer 
att finnas med i uppsatsen.   
 
Nyttjandekravet innebär att den information som framkommit under intervjuerna inte får 
användas till annat ändamål än forskning (Vetenskapsrådet, 2003). Detta har jag sett till 
genom att förvara bandinspelningar, anteckningar och transkriberingar så att inte 
obehöriga kan få tillträde till det. Banden kommer att raderas när uppsatsen är godkänd. 
Samtyckeskravet innebär att respondenter måste lämna sitt samtycke för att delta i en 
undersökning. Kontaktuppgifter till mig eller min handledare lämnades i missivbrevet, 
men de medarbetare som önskade delta i en intervju gav sitt samtycke direkt vid tillfrågan. 
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4. Resultat 
  
     

I detta kapitel presenteras resultaten av intervjuerna. Resultaten redovisas utifrån två 
huvudkategorier som berör hur medarbetare beskriver förutsättningarna för lärande på 
arbetsplatsen. Huvudkategorierna är organisationens ansvar och medarbetares ansvar. 
Dessa är sedan uppdelade i underkategorier som belyser huvudkategorierna på olika sätt. 
Citat har använts för att förstärka kategorierna. Av konfidentiella skäl har jag dock valt att 
inte ge intervjupersonerna fingerade namn.   
 

 
 
Figur 2. Kategoriöversikt (egen konstruktion). 
 

 
4.1 Organisationens ansvar 
 
Respondenterna anser att företaget har ett ansvar i att tillgodose med möjligheter till att 
utvecklas. Med möjligheter syftar respondenterna på att det ska finnas ett utbud av kurser, 
att information ska finnas tillgängligt och att det ska finnas anordnade tillfällen för att lära 
sig om produkterna. Respondenterna anser att egen vilja till att lära är det viktigaste men 
att företaget har ett ansvar att bemöta den viljan. Respondenterna menar också att 
utvecklingsmöjligheter kan öka motivationen till att vilja lära sig.  En person säger så här:   

 
Till största delen hänger det ju på mig själv, men dom måste ju kunna 
erbjuda utvecklingsmöjligheter så att man känner att man vill utvecklas 
också. Om man till exempel vill jobba sig uppåt eller framåt, att de här 
möjligheterna har du här. 
       

En respondent har dock uppfattningen att anordnade kurser och andra formella 
lärandetillfällen är fel sätt att bemöta anställdas behov. Personen diskuterar att utveckling i 
arbetslivet borde sättas i perspektiv till en god arbetsmiljö där människor kan trivas och 
arbeta under en längre tid. Respondenten anser att det borde ligga i ett företags ansvar att 
se till att människor får använda sin kreativitet, lära sig och att prova på olika saker i 
arbetslivet.   

 
 
 

4.1 Organisationens ansvar 4.2 Medarbetares ansvar 

4.1.1 Rutiner  

4.1.2 Tid 

4.1.3 Variation 

4.2.1 Samarbete och kommunikation 

4.2.2 Individuella mål 
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      4.1.1 Rutiner 
 

De fysiska arbetsuppgifterna består i huvudsak av två olika delar, vilket är lagerarbete och 
kundservice. De två delarna av arbetsuppgifterna består av olika moment som ska utföras. 
Respondenterna beskriver att arbetsuppgifterna är i stort sett samma varje dag, men att 
arbetsuppgifterna prioriteras olika beroende på behov och nödvändighet för dagen. 
Respondenterna beskriver de fysiska arbetsuppgifterna som rutinarbete, där dagarna är 
uppdelade i de olika momenten som arbetsuppgifterna utgör. En av respondenterna liknar 
de olika momenten med kuggar i ett hjul, att arbetsuppgifterna är länkade tillsammans och 
utgör en helhet. Samtliga respondenter har uppfattningen att rutinarbetet bidrar till att veta 
vad som ska utföras på arbetet. En person uttrycker sig så här: 
 

När morgonen börjar så vet alla vad de ska göra. Det är inte en massa tjafs, 
det tar inte en massa tid att säga vad var och en ska hitta på idag.   

  
Samtidigt som respondenterna beskriver rutinarbetet som positivt i den bemärkelsen att 
arbetsuppgifterna blir självklara, så poängterar de att det måste finnas utrymme för 
handlingsfrihet. En person diskuterar att rutiner kan ses som central styrning vilket 
hämmar lärandet genom att begränsa idéer som uppstår på plats och möjligheten till att 
experimentera. En respondent säger att för mycket rutin kan vara hindrande för att 
utveckla arbetet. 
 

Det ska ju vara rutiner till stor del, men det får inte vara i minsta detalj, för 
då hinner man ju inte reflektera över vad som är bra och dåligt. Utan då 
gör man ju det bara för att göra det. Det ska ju vara rutiner men det ska ju 
inte vara så att man går som robotar. 

 
Respondenterna beskriver att det uppkommer nya situationer i arbetet som avviker från 
rutinarbetet. Nya situationer beskrivs som situationer då det uppstår problem eller att 
hantera svåra kundsituationer. En respondent anser att det är kul när det uppstår problem 
eftersom det skapar förnyelse och något nytt att tänka på. Sådana situationer ses som 
lärande och en möjlighet till att använda sin problemlösningsförmåga. Problemlösnings-
förmåga anses vara att kunna hantera olika situationer, ensam eller med hjälp av andra.   

 
Då är man ju med om sådana situationer som bryter den här rutinen. Visst kan 
det vara tråkigt och krävande fysiskt, men ofta eller ibland kan jag tycka att det 
uppkommer situationer som man absolut kan lära ifrån.    
 
 
4.1.2 Tid 

 
Tidsbrist är ett hinder för lärandet enligt respondenterna. Dels kan stress vara ett hinder 
för att få personal att våga ta sig an nya uppgifter och dels för att tiden minskar 
handlingsfriheten. Några respondenter har uppfattningen att det måste finnas avsatt tid för 
att lära sig nya arbetsuppgifter, dels för att lära sig grundligt och dels för att inte känna 
stress över att inte klara av uppgiften. En person säger så här: 

 
Jag tror också att för att få människor att prova på nya saker som de inte 
har gjort förut, så ska de känna att det finns tid att lära sig. Att det finns tid 
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att göra fel i de uppgifter de gör så att de människorna inte drar sig för att 
prova. 

 
Några av respondenterna beskriver att tiden inte räcker till för att utvecklas i det dagliga 
arbetet. Arbetsuppgifterna och försäljningen påverkar hur tiden disponeras och därför 
finns det inte alltid utrymme för att utveckla idéer eller att förbättra de rutiner som finns.  
En person anser att det behövs mer resurser, framförallt en större bemanningsstyrka, för 
att underlätta lärandet och utvecklingen genom att det då skulle finnas mer tid för 
kreativitet, alternativa lösningar och för fortplantning av goda exempel inom 
organisationen.  
 

 
4.1.3 Variation 
 
I och med att arbetsuppgifterna är uppdelade i olika moment under en arbetsdag anser 
respondenterna att det finns variation i arbetet. Variation uppfattas som viktigt eftersom 
det medför att arbetet blir roligare och att arbetsdagen känns kortare när olika uppgifter 
utförs under en dag. Några av respondenterna anser att variation i arbetet påverkar 
humöret, att enformighet medför en känsla av nedstämdhet. Andra anser att variation är 
viktigt eftersom det skapar nya intryck att bearbeta. En respondent uttrycker sig så här:   

 
                Jaja, variation är viktigt. Annars skrotar ju hjärnan och allting. 

 
Några av personerna berättar att variation medför ett större ansvar. Respondenterna 
jämför med tidigare erfarenheter där arbetsuppgifterna varit mer begränsade och anser att 
variation skapar en större ansvarskänsla. En person har uppfattningen att ansvar bidrar till 
ökad motivation att utföra ett bra arbete. En annan respondent berättar om vikten av att 
känna sig betydelsefull i arbetet och att för lite ansvar kan leda till depression. En person 
diskuterar att ansvar är ett förtroende från företagets sida som stärker självförtroendet hos 
de anställda. 
 

Ansvar är ju mycket att man litar på sina anställda. För den här personen 
tror nog att jag kan fixa det här, då växer man ju. 

 
 

4.2 Medarbetares ansvar 
       

Enligt respondenterna så är motivation avgörande för att utvecklas i arbetslivet. Med 
motivation menas att det ska finnas ett intresse för att vilja lära sig. Respondenterna anser 
att även om det finns möjligheter till att lära så sker inte lärandet automatiskt. Det måste 
finnas en vilja till att ta till sig information.  

  
Ingen kan ju banka in information i mitt huvud, det måste jag ta in själv. 
 

Några av respondenterna diskuterar att det finns ett individuellt ansvar i att söka efter 
information. Att söka efter information kan bestå av att fråga kollegor, att läsa om 
produkterna, eller att ta del av när någon annan utför en uppgift. Några av respondenterna 
anser att iaktta är det bästa sättet att lära sig. En person berättar att det är mycket lärorikt 
att se hur medarbetare hanterar kundmöten för att sedan själv kunna tillämpa den 
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informationen i liknande situationer. En annan person uppfattar lärande som en 
inställning som innebär att varje situation kan ses som ett lärandetillfälle.    

 
Jag kan påverka mitt lärande genom att göra det bästa av alla situationer, 
ha det här perspektivet att; vad kan jag ta från det här som får mig att 
utvecklas mer som människa och lära mig mer?  

 
En respondent svarar att det bästa sättet att lära sig på är när det inte går att sätta ord på 
hur lärandet har gått till. Personen tar upp ett exempel om en konstsmed och en lärling. 
Även om det finns en ordagrann beskrivning om hur smeden går tillväga när han smider, 
så kommer en lärling att misslyckas med att försöka göra likadant. Respondenten menar 
att smeden har en känsla för den uppgift som ska utföras och att det är först när lärlingen 
hittat den känslan, som lärlingen har lärt sig att smida. Enligt respondenten består känslan 
av att kunna uttrycka sin personlighet i uppgiften.      
 
 
4.2.1 Samarbete och kommunikation 

 
Många av respondenterna anser att lärandet är beroende av hur man trivs på arbetsplatsen. 
För att trivas betyder kollegorna en stor del. Respondenterna anser att det ska finnas ett 
gott samarbete där det finns gemensamma mål inom gruppen. Mål beskrivs som att arbeta 
i samma riktning, att gruppen gemensamt kämpar för att uppnå ett visst resultat. I en sådan 
miljö anser personerna att motivationen till att lära ökar. Däremot anser de att om inte alla 
i gruppen har samma ambitioner så kommer det att påverka den egna motivationen 
negativt. Respondenterna beskriver att i en miljö där ingen är engagerad uppstår 
automatiskt ett motstånd för eget lärande. En person uttrycker sig så här: 

 
Ingen vill lära sig, ingen vill hjälpa till, ingen vill, man jobbar inte mot 
samma mål. Utan folk är bara där för att få lön och sen gå hem och då kan 
det ju vara tråkigt att lära sig något själv med. 

 
Respondenterna anser att kommunikation är en förutsättning för att samarbetet ska fungera 
i det dagliga arbetet. En person påpekar att det ska finnas ett gemensamt språk på 
arbetsplatsen så att den information som förmedlas, tolkas på samma sätt av alla anställda. 
Personen menar att det skulle förhindra missförstånd och att arbetet mot det gemensamma 
målet skulle förbättras.  

 
Det måste finnas ett gemensamt språk, så att man menar samma sak med 
samma ord. Säger jag A så uppfattar den andra människan också A. 

 
Några av respondenterna anser att kommunikation även måste inkludera kritik. Att kunna 
ge och ta kritik anses viktigt för att kunna utvecklas som människa men även som 
medarbetare. Det är en förutsättning att vara medveten om sina dåliga sidor för att kunna 
förbättra dem. En respondent diskuterar dock att många människor är konflikträdda och 
att det försämrar både för samarbetet och för utveckling av arbetet. Personen menar att 
framförandet av åsikter kan förbättra arbetssättet genom att det medför en diskussion om 
utveckling av organisationen.   
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4.2.2 Individuella mål 
 
För medarbetarna går arbetet ut på att försöka göra ett så bra jobb som möjligt. Det 
innebär framförallt att ge en bra service. Att lära sig är ett villkor för att uppnå det målet. 
Den största utmaningen anses vara kunskap om produkterna och några respondenter 
tycker att de lär sig något nytt varje dag medan andra säger någon gång per vecka. Att 
fråga kollegor eller att lyssna när andra ger råd, anses vara det bästa sättet att lära sig om 
produkterna. Lärande kan leda till arbetstillfredsställelse då personerna beskriver att det 
finns en stolthet och glädje i att kunna bemöta kunders behov; ett kvitto på ett väl utfört 
arbete. Några av respondenterna nämner även att arbetet måste medföra vissa betingelser. 
Dessa personer anser att lönen är anledningen till att arbeta. En person har dock 
uppfattningen att lärande leder till en personlig mognad som kan tillämpas i alla 
sammanhang i livet.   

  
 Att lära sig innebär ju att man blir äldre, inte åldersmässigt men mognad. 
Vi växer som människor.        

 
 

4.3 Sammanfattning 
 
Respondenterna anser att företaget ska erbjuda och uppmuntra till utveckling men 
samtidigt anser de att det slutgiltiga ansvaret är medarbetares egen vilja till att lära. Det 
finns möjligheter att lära sig i arbetet men respondenterna menar att tiden ofta begränsar 
möjligheterna till att utveckla idéer och att förbättra de rutiner som finns. Däremot anser 
de att det finns variation i arbetet som skapar nya intryck och flera arbetsuppgifter, vilket i 
sig medför ett större ansvar. Respondenterna anser att ansvar bidrar till ökad motivation, 
känsla av betydelsefullhet och ökat självförtroende. 
 
Respondenterna anser att lära sig är att ta del av information, antingen genom att läsa, 
fråga eller att iaktta. Många anser att hantera uppkomna problem eller avvikande 
situationer är lärande. En respondent beskriver lärandet som att tillvarata de erfarenheter 
som bidrar till en utveckling av personen i fråga. Viljan till att lära beror enligt 
respondenterna på trivsel. För att trivas menar respondenterna att det ska finnas ett bra 
samarbete, vilket kännetecknas av gemensamma mål och ett gemensamt språk. Arbetet 
går ut på att ge en så bra service som möjligt och enligt respondenterna är lärandet en 
förutsättning för att kunna bemöta kunderna på ett bra sätt.       
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      5. Analys 
 
 
Syftet med undersökningen var att beskriva det informella lärandet utifrån medarbetares 
perspektiv. I detta kapitel vill jag besvara forskningsfrågan genom att belysa resultaten 
med teorier från tidigare forskning. Forskningsfrågan är: Vilken medvetenhet och 
förståelse finns det hos medarbetare om lärandets förutsättningar på arbetsplatsen? 
 

 
5.1 Utvecklingsinriktat lärande  
 
Jag har tolkat resultaten av undersökningen som att det på denna arbetsplats främst 
förekommer ett anpassningsinriktat lärande. Respondenterna beskriver arbetsuppgifterna 
som rutinarbete, vilket de tycker bidrar till att de vet vad som ska utföras under 
arbetsdagen. Enligt Ellström (2005) är givna regler och instruktioner vad som 
kännetecknar utförandets logik. Utförandets logik skapar stabilitet och tillförlitliga sätt att 
utföra arbetsuppgifter och leder till ett anpassningsinriktat lärande, det vill säga ett 
rutinmässigt och inlärt handlande. Dock kan rutiner skapa den helhet och förståelse för 
arbetet som Sandberg och Targama (beskriven i Wolvén, 2000) menar är grundläggande 
för kompetensutveckling. Att respondenterna vet hur och vad de ska göra är enligt mig ett 
tecken på en sådan förståelse. En respondent reflekterade även över arbetet som helhet 
och beskrev de olika arbetsmomenten som kuggar i ett hjul, där de olika arbetsuppgifterna 
är länkade tillsammans.    
 
Jag har tolkat respondenterna som att de är medvetna om att det krävs handlingsutrymme 
för egen utveckling och för utvecklandet av själva arbetet. Resultaten visar att uppkomna 
problem eller oförutsedda händelser kan bryta rutiner och att problemlösningsförmåga är 
viktigt vid sådana situationer. Ellström (1996) menar att anpassningsinriktat och 
utvecklingsinriktat lärande inte behöver utesluta varandra utan att det rutinbaserade 
handlandet kan brytas vid tillfällen då det krävs ett mer reflektivt handlande. Dock 
förutsätter ett utvecklingsinriktat lärande att det finns möjligheter till att prova sig fram, 
experimentera och reflektera (Ellström, 2005) men respondenterna anser att resursbrist är 
ett hinder för att kontinuerligt utveckla ett sådant lärande på arbetsplatsen.  
 
Enligt Molander (beskriven i Ellström, 2005) kan den säkerhet och tillit som rutiner ger, 
skapa utrymme för den handlingsfrihet som behövs för att bryta traditioner och 
standardrutiner. Min tolkning av undersökningen är att rutiner snarare begränsar 
handlingsfriheten och möjligheten till ett mer utvecklingsinriktat lärande genom att den 
mesta tiden utnyttjas till just standardrutiner. För att ett erfarenhetsbaserat lärande skall 
ske krävs möjligheten att praktiskt få prova olika handlingsalternativ (Ellström, 2005).  
 
Enligt Ellström (1996) har starkt kundorienterade verksamheter en tendens att vara 
underbemannade vilket kan försvåra för medarbetares möjligheter att lära, vilket 
resultaten hittills också har visat. Men respondenterna anser att tiden även har betydelse 
för att våga lära sig nya saker. Enligt respondenterna ska det finnas tid till att ta till sig det 
nya, vilket minskar rädslan för att misslyckas. Individens självuppfattning och tro på sin 
egen förmåga påverkar viljan och motivationen att lära (Ellström, 2004). Erfarenheter av 
lärandesituationer är en del av den subjektiva erfarenhetsbakgrunden. En positiv 
erfarenhet av en lärandesituation, där medarbetare känner sig trygga, skulle då kunna 
bidra till att de anställda vågar prova och lära sig nya saker vid flera tillfällen. Min 
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tolkning av denna undersökning är att bemanningsbrist och tidsbrist indirekt påverkar 
självförtroendet hos medarbetare och på så sätt också förutsättningarna för ett 
utvecklingsinriktat lärande, vilket jag inte har funnit i tidigare forskning.  
 
 
5.2 Meningsfulla arbetsuppgifter 
 
Enligt Hansson (2005) är meningsfulla arbetsuppgifter förknippat med vilja till 
kompetensutveckling. Utifrån min tolkning av respondenternas utsagor, anser de att 
variation i arbetet skapar meningsfullhet eftersom variation bidrar till mera ansvar. Några 
av respondenterna anser att variation bidrar till nya intryck att bearbeta. Det kan innebära 
att respondenterna upplever att varierande arbetsuppgifter skapar nya lärandesituationer 
som leder till bredare kompetens hos medarbetare (Abrahamson, 2006).  

 
En respondent anser att ansvar betyder att företaget visar ett förtroende och att det kan 
stärka självförtroendet hos de anställda. Detta tolkar jag som att det hör samman med den 
subjektiva erfarenhetsbakgrunden (Ellström, 2004) och ett sätt för ledningen att öka 
medarbetares tro på den egna förmågan att lära. Anledningen till det är att om företaget 
visar att de har tillit till en medarbetares kompetens så kommer det också att påverka 
medarbetarens egen självuppfattning om sin förmåga.     
 
Resultaten visar att några av respondenternas inre motivation påverkas av ansvarskänsla 
och betydelsefullhet, vilket överensstämmer med Hackman och Oldhams arbetsmodell 
(Wolvén, 2000). Enligt respondenterna går lärande och arbetet ut på att ge en så bra 
service som möjligt och den inre motivationen tolkar jag som en tillfredställelse i att 
kunna bemöta kundernas behov. Enligt Herzbergs tvåfaktorsmodell (beskriven i Wolvén, 
2000) bidrar ansvar och erkännande även till arbetstillfredsställelse.   
 
Några av respondenterna nämner att lönen ger motivation till att arbeta. Lön är en av de 
arbetsbetingelser som inkluderas i Herzbergs tvåfaktorsmodell (Wolvén, 2000). Lönen 
anses dock inte påverka motivationen i sig, utan förhindrar snarare låg 
arbetstillfredsställelse, enligt Herzbergs tvåfaktorsmodell. Detta motsägs av 
respondenternas utsagor i denna undersökning. Lönen påverkar däremot den yttre 
motivationen, där handling består av att sträva efter belöningar (Ellström, 1996), i det här 
fallet pengar.  Tolkas resultaten utifrån Maslows behovshierarki (beskriven i Wolvén, 
2000) kan stabila ekonomiska förhållanden ses som en del av det mänskliga 
trygghetsbehovet.  
 
Resultatet visar att motivationen till att lära även är beroende av de sociala relationerna på 
arbetsplatsen, vilket Herzberg (beskriven i Wolvén, 2000) har uteslutit som en 
motivationsfaktor i sin tvåfaktorsmodell. Sociala relationer anses hindrande för låg 
arbetstillfredsställelse, men enligt resultaten från den här undersökningen är 
arbetskollegorna avgörande för trivseln på arbetsplatsen.    

 
En av respondenterna nämner självförverkligandet. Respondenten menar att lärande leder 
till en personlig mognad och att lärande är viktigt för alla sammanhang i livet. I Maslows 
behovshierarki (Wolvén, 2000) är självförverkligande den högsta nivå av det mänskliga 
strävandet. Självförverkligande är människans behov av kontinuerlig utveckling av sig 
själv och sina förmågor. 
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      5.3 Lärandets kultur 
 
Enligt respondenterna är en av lärandets förutsättningar att det ska finnas ett gemensamt 
mål inom arbetsgruppen och en fungerande kommunikation mellan anställda.  Enligt 
Ellström (1996) är sammanhängande mål inom en verksamhet viktigt för medarbetares 
motivation och lärande. Ett grundvillkor är dock att de som ska arbeta för att förverkliga 
målen, det vill säga medarbetare, förstår och accepterar de uppsatta målen. 
Respondenterna anser att om inte alla i gruppen har samma mål så kommer det att påverka 
den egna motivationen till att lära. I en miljö där ingen är engagerad så uppstår 
automatiskt ett motstånd till att lära sig. Enligt min tolkning kan motstånd till att lära sig 
vara en form av passivisering, det som Ellström (1996) menar är del av ett lärande som får 
negativa konsekvenser för individen och leder till en minskad kompetensutveckling. En 
annan tänkbar tolkning är att gruppens sammansättning med tanke på medarbetares 
bakgrund, erfarenheter och kompetens, påverkar lärandekulturen på arbetsplatsen. Det 
finns också andra negativa psykologiska effekter såsom grupptänkande och 
maktförhållanden som kan påverka hur ett arbetslag fungerar. 

 
Ett fungerande samarbete påverkar kulturen på arbetsplatsen och kan främja lärandet 
genom att medarbetare visar tolerans för varandra vad gäller att göra fel och olika sätt att 
tänka (Ellström, 1996). Enligt respondenterna ska kommunikationen inte bara fungera 
som ett sätt att byta erfarenheter som Wilhelmson (2006) och Abrahamsson (2006) menar, 
utan kommunikationen ska också innehålla kritik och ifrågasättande av varandra, vilket 
anses viktigt för både sin egen utveckling och utveckling av själva arbetet.  En respondent 
menar att det måste finnas ett gemensamt språk som tolkas på samma sätt av alla anställda 
för att inte missförstånd ska uppstå. Förutsättningen för människor att ta tillvara kunskaper 
och information är att människor har begrepp och kategorier för att kunna förstå de 
händelser de är med om (Säljö, 2000).  
 
Lära tillsammans med andra sker inte bara genom kommunikation, vilket även Döös och 
Wilhelmson (2005) fann i sin studie om det kollektiva lärandets tillkomstprocess. 
Respondenterna nämner att iaktta är ett bra sätt att lära sig på, speciellt i kundsituationer. 
Genom att se konsekvenser av andras handlande kan de själva ta tillvara av andra gjorda 
erfarenheter och tillämpa dem i liknande situationer. För att en företeelse ska bli till 
erfarenhet behöver den synliggöras och bearbetas, vilket kan innebära att samtala om, 
reflektera över eller att värdera det som skett (Härnsten, 2006).   
 
I arbetet sker lärande om produkterna bäst genom att fråga kollegor eller att lyssna när 
andra ger råd. Genom språket har människor en unik förmåga att kunna dela erfarenheter 
med varandra (Säljö, 2000).  Enligt några respondenter är produktkännedom den största 
utmaningen i arbetet. Kompetensbegreppet skiljer mellan en individs kunskaper och 
praktiska och sociala färdigheter (Ellström, 1996). Resultatet visar att mer konkreta 
uppgifter som till exempel lagerarbete, vilket är en praktisk färdighet, anses vara lättare att 
lära sig än abstrakt kunskap eller ren faktakunskap .    

 
 
      5.4 Sammanfattning 
 

På den arbetsplats där de intervjuade arbetar förekommer främst ett anpassningsinriktat 
lärande som följd av de rutiner som utgör arbetet. Rutinerna skapar dock ett 
helhetsperspektiv och förståelse av arbetet som är grunden för en kompetensutveckling. 
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Bland respondenterna finns en medvetenhet om att det krävs handlingsutrymme för ett 
utvecklingsinriktat lärande men att de rutiner som måste utföras begränsar möjligheterna 
till ett reflektivt lärande. Tiden påverkar också indirekt medarbetares självförtroende. 
Respondenterna beskriver en rädsla för att misslyckas om de upplever att lärandet sker 
under tidspress.       

 
Variation bidrar till att arbetsuppgifterna blir meningsfulla och att det uppstår fler 
lärandesituationer i arbetet. Ansvar och meningsfulla arbetsuppgifter påverkar 
medarbetares inre motivation till att lära och känslan av arbetstillfredsställelse. Resultaten 
visar även att lön och trivsel har en påverkan på både arbetsmotivationen och 
motivationen till att lära.  
 
Ett icke funktionellt samarbete påverkar medarbetares egen vilja till att lära och kan leda 
till ett lärande med negativa konsekvenser i följd av passivisering av individen. Resultaten 
visar att gemensamma mål och fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande 
på arbetsplatsen.   

 
 

6. Diskussion 
 
 

I det här kapitlet presenteras tankar och reflektioner kring den använda metoden och de 
resultat som framkommit i undersökningen. Avslutningsvis presenteras slutsatser och 
förslag på forskningsfrågor till vidare forskning.  
   

 
6.1 Metoddiskussion 
 
Valet av metod grundades på att jag var intresserad av att fånga olika medarbetares 
beskrivningar, det vill säga upplevelser och tolkningar, om lärandets förutsättningar på 
arbetsplatsen. Den kvalitativa forskningsmetoden, som utgår från individens sociala 
verklighet och att kunskap grundas i hur individen upplever och förstår omvärlden, blev 
då ett självklart val. Såhär i efterhand kan jag också reflektera över den kvalitativa 
metodens styrka att fånga människors egna tankar och reflektioner av ett visst fenomen, 
vilket blev påtagligt då det under intervjuerna framkom nya infallsvinklar som jag inte 
hade förutsett. På grund av detta blev arbetet med den här undersökningen en induktiv 
process, då jag blev tvungen att ändra i litteraturgenomgången och låta resultaten styra 
teorin. Därmed kan jag inte se att ett annat metodalternativ hade passat bättre för just den 
här undersökningens syfte och forskningsfråga.  
 
Jag valde att använda mig av halvstrukturerade intervjuer för att samla in data då jag 
ansåg att människors berättelser är mer berikande och mer gripbara än andra former av 
kvalitativ metod. Den halvstrukturerade intervjuformen valde jag på grund av att den 
lämnar öppet för vidare frågor och utrymme för respondenternas egna tankar och 
reflektioner. Hade jag valt en annan intervjuform eller en annan kvalitativ metod hade de 
infallsvinklar som resultaten nu gav gått förlorade och därmed också slutsatserna, vilket 
jag anser är den här undersökningens tillgångar.  
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Det finns dock vissa nackdelar med intervjuer. En del människor har svårt för att uttrycka 
sig och jag har också upplevt att människor blir mentalt blockerade när de ska svara på 
frågor. Några av respondenterna har varit nervösa inför intervjun och uppfattat det som ett 
förhör. Jag har dock påpekat vid intervjutillfällena att det inte finns något rätt eller fel i 
deras svar, utan att det intressanta är hur de uppfattar och beskriver olika fenomen.  Jag 
kan inte påstå att detta har påverkat min undersökning nämnvärt, eftersom personerna har 
varit mer avslappnade när intervjuerna väl har börjat. Jag anser dock att platsen för 
intervjuerna kan ha bidragit till att respondenterna varit nervösa. För att leva upp till det 
etiska kravet om konfidentialitet har intervjuerna inte skett på arbetsplatsen, vilket annars 
kan ha varit ett ställe där respondenterna känt sig mera trygga och mindre utelämnade, än 
när intervjuerna ägt rum i den mera privata sfären och på deras lediga tid.  
 
För att bearbeta insamlade data ville jag minska mängden material och få det mer 
överskådligt, vilket var anledningen till användningen av meningskoncentrering. 
Reduceringen av materialet underlättade för skapandet av kategorier och att hitta det 
centrala i intervjuutskrifterna. Däremot är det möjligt att en annan metod hade gett ett 
annat resultat, eller bidragit till att tolkningarna av resultaten blivit annorlunda. Men jag 
anser att detta var ett effektivt och lätthanterligt sätt att arbeta med materialet.      
 
På grund av tidsbegränsningen för den här undersökningen använde jag ett 
bekvämlighetsurval där medarbetare valdes ut oberoende av ålder, kön och 
anställningsgrad. De medarbetare som ställde upp i intervjuer var relativt unga människor, 
vilket kan ha bidragit till att svaren inte blev så varierade. Skulle jag göra om intervjuerna 
hade jag använt mig av ett annat urval med mer blandade åldrar för att skapa en bredd på 
undersökningen.    

 
 

6.1.1 Reliabilitet och validitet 
 
För att ha en hög validitet på undersökningen har jag försökt att bortse från min 
förförståelse. Under intervjuerna har jag ställt frågor och följdfrågor på ett neutralt sätt för 
att undvika att jag fyller ut respondenternas meningar med min egen. Enligt May (2002) 
går det dock inte att helt utestänga sin tidigare uppfattning om ett fenomen, men en 
tolkning behöver heller inte utgå och förklaras utifrån förförståelsen. Jag har inte upplevt 
att jag har arbetat inom samma organisation som ett problem, utan snarare anser jag att det 
kan ha bidragit till en djupare förståelse för de situationer som respondenterna berättat om, 
än vad jag annars skulle ha haft. 
 
Reliabilitet betyder hur pass stabilt ett mått på ett begrepp är och kan i en kvalitativ 
undersökning hänföras till intervjuaren och intervjufrågorna (Bryman, 2002). Intervjuerna 
följde den intervjuguide som jag hade konstruerat men beroende på respondenternas svar 
så ställdes olika följdfrågor. Intervjuerna blev därför inte likadana och mätinstrumentet 
heller inte detsamma. Det medför att reliabiliteten, i dess bemärkelse av att vara ett stabilt 
mått, i den här undersökningen inte är särskilt hög. Kvale (1997) menar dock att 
reliabilitet också kan vara att forskaren inte påverkar respondenternas svar i en viss 
riktning, vilket jag anser att jag har levt upp till.    
 
Genom att beskriva tillvägagångssättet för den här undersökningen så ökar resultatens 
trovärdighet. Jag har försökt att så ingående som möjligt redogöra för de olika stegen i 
undersökningen. I kvantitativa undersökningar är det viktigt att kunna replikera forskning 



 24 

för att kunna generalisera resultaten. I kvalitativa undersökningar är det inte 
eftersträvansvärt att kunna generalisera men däremot menar Kvale (1997) att det är viktigt 
att kunna jämföra situationer för att se om resultaten är överförbara till andra situationer. 
Det är rimligt att mina resultat skulle kunna vara överförbara till andra arbetsplatser inom 
samma organisation eftersom strukturen, eller kontexten, på arbetsplatserna borde vara 
tämligen lika. Det är dock något som jag lämnar till läsaren, eller medarbetare inom 
organisationen, att bedöma.  

 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Den forskningsfråga som jag ville ha svar på var: Vilken medvetenhet och förståelse har 
medarbetare om lärandets förutsättningar på arbetsplatsen? Anledningen till att jag valde 
detta ämne är att kompetens är ett företags konkurrensfördel och för att höja kompetensen 
hos medarbetare krävs en uppmärksamhet bland anställda om de möjligheter till lärande 
som det vardagliga arbetet kan erbjuda.  
 
Forskningsfrågan anser jag är besvarad då resultaten visar på en reflekterad medvetenhet 
om att arbetet bör innehålla vissa betingelser, och en förståelse mot vad dessa betingelser 
kan innebära för lärandets förutsättningar. Detta löper som en röd tråd genom resultaten 
och analysen. Resultaten visar att det är både arbetets innehåll och individuella faktorer 
som är förutsättningen för ett lärande på arbetsplatsen. När jag började med 
undersökningen hade jag inte förutsett att så mycket av resultaten skulle handla om 
motivation eller att samarbete var betydelsefullt för lärande i arbetslivet. Men att det blev 
ett överraskande resultat tyder på att lärande är ett komplext fenomen med många 
inverkande faktorer som det krävs mycket forskning om, så att människor kan fortsätta att 
växa och utvecklas i arbetslivet.       

 
Informellt lärande baseras på erfarenheter i det dagliga arbetet och den största delen sker 
spontant och omedvetet (Ellström, 1996). Den här undersökningen anser jag har ökat 
förståelsen för att informellt lärande ändå måste planeras för, eller avsättas tid för, i 
verksamheten. Framförallt om informellt lärande definieras utifrån ett utvecklingsinriktat 
lärande som kräver handlingsfrihet och möjligheten till olika handlingsalternativ. Macneil 
(2001) diskuterar risken för att informellt lärande förblir en outnyttjad resurs i 
organisationer och förespråkar ett planerat informellt lärande i arbetslag. Arbetslagen skall 
styras av en mentor som ska underlätta för möjligheterna till ett informellt lärande på 
arbetsplatsen genom att uppmuntra till erfarenhetsutbyte, experimentellt lärande och 
kontinuerligt lärande. Detta skulle bidra till en ökad kompetensutveckling för medarbetare 
men det skulle också innebära en möjlighet för organisationer att fånga det informella 
lärandet hos individerna och utveckla det till ett organisatoriskt lärande.  

 
Resultaten visade att respondenterna ansåg att företag ska bidra med möjligheter till 
utveckling. Med möjligheter menade respondenterna kurser eller andra former av formellt 
lärande. Jag valde att ta med det i resultaten eftersom det bidrog till bildandet av 
kategorier då respondenterna ansåg att lärandeprocessen är ett ömsesidigt ansvar mellan 
arbetsgivare och anställda. Däremot valde jag att inte ta upp det i analysen eftersom 
forskningsfrågan berör det informella lärandet som sker på arbetsplatsen. Jag vill dock 
poängtera att det informella lärandet inte utesluter det formella lärandets signifikans, utan 
snarare att de tillsammans bidrar till ett livslångt lärande (Abrahamsson, 2006). En 
intressant reflektion är också att min förförståelse, och en av anledningarna till att jag ville 
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göra den här undersökningen, var att jag har upplevt det som att lärande och utveckling i 
arbetslivet främst diskuteras bland arbetare i form av utbildningar och kurser. Enligt Eraut 
(2004) kan detta bero på att stora delar av det informella lärandet är osynligt då det 
antingen tas för givet eller att det inte är erkänt som ett lärande. En av respondenterna 
diskuterar det tysta lärandet genom att beskriva att det bästa sättet att lära sig på är när det 
inte går att beskriva hur ett lärande har gått till. Men jag anser ändå att resultaten tydligt 
visar att medarbetare har en bra föreställning om vad arbetet bör innehålla och vilka 
förutsättningar som krävs för ett informellt lärande på arbetsplatsen.   

 
   

6.3 Slutsatser 
 

- En av de viktigaste slutsatserna från den här undersökningen är att tid är en 
förutsättning för ett utvecklingsinriktat lärande. Tid begränsar möjligheten till 
handlingsfrihet och reflektion men påverkar också medarbetares självförtroende att 
lära sig nya arbetsuppgifter.  

 
- En annan viktig slutsats är att samarbete påverkar motivationen för att lära. 

Gemensamma mål och kommunikation mellan medarbetare skapar en positiv 
lärandekultur medan ett samarbete som inte fungerar, kan få negativa konsekvenser 
som leder till minskad kompetensutveckling för enskilda medarbetare.    

 
- En tredje slutsats är att meningsfulla arbetsuppgifter och ansvar, men även 

ekonomiska anspråk och arbetskollegor, har en betydelse för arbetsmotivationen och 
viljan till att lära.       
 

 
6.4 Nya forskningsfrågor 

 
Genomförandet av denna undersökning har bidragit till nya frågor kring det informella 
lärandet. Dels är jag intresserad av att undersöka sambandet mellan den effektivisering 
som har skett i arbetslivet, t ex genom datorisering och ökad produktivitet, och dess 
påverkan på synen av lärande i arbetslivet utifrån ett ledarperspektiv. Dels skulle jag 
också finna det intressant att göra en jämförande studie mellan olika åldrar och synen på 
lärandet i arbetslivet. En annan fråga är vilken betydelse självförtroende har för lärande i 
arbetet och vilka faktorer eller situationer som påverkar synen på den egna förmågan.       
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Bilaga 1 
 
Hej!                                                                                                                         Oktober 2006 
 
 
Jag är student på Mälardalens högskola i Västerås. För närvarande läser jag Pedagogik C där 
en del av kursen består av att skriva en uppsats. 
 
Jag har tidigare läst Arbetslivspedagogik B och Psykologi B med inriktning mot arbetsliv. 
Mitt intresse är främst lärande i arbetslivet och min uppsats handlar om det lärande som sker i 
samband med det vardagliga arbetet. Mitt syfte med uppsatsen är att försöka beskriva den 
betydelse som det lärandet har utifrån medarbetares perspektiv. 
 
Din medverkan är frivillig och allt du säger kommer att behandlas konfidentiellt. Uppgifter 
som framkommer under intervjun får inte lämnas ut till utomstående och inte användas till 
annat ändamål än forskning. När resultat presenteras i uppsatsen kommer eventuella uppgifter 
som kan identifiera dig att tas bort. Intervjuerna kommer att bandas med hjälp av en 
bandspelare för att underlätta redovisning av resultat och analys efter intervjun. Banden 
kommer att förvaras så att ingen obehörig får tillgång till dem och raderas när uppsatsen är 
godkänd. 
 
Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på Institutionen för Samhälls- och Beteende-
vetenskap vid Mälardalens högskola i Västerås. 
 
Tid och plats för intervjun kommer jag att försöka anpassa så mycket som möjligt efter dina 
önskemål. Intervjuerna beräknas att ta cirka en timme.  
 
Jag hoppas att du vill medverka i min undersökning och tackar dig på förhand. Om du har 
frågor angående studien är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Maria Wallstedt 
Tele: 0735-13 75 03 (mobil) 
Tele: 08-28 88 11 (bostad) 
E-post: mwt05001@student.mdh.se 
 
 
Handledare: 
Ingrid Johansson 
Lektor i pedagogik 
Mälardalens högskola 
Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap (ISB) 
Tele:016-15 51 32 
E-post: ingrid.johansson@mdh.se 
 
 
 



Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 

• Intervjuns syfte  
• Intervjuns genomförande; tidsaspekt och dokumentation (bandinspelning) 
• Etiska aspekter; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet  
 
 
1. Bakgrund 
 
Ålder 
Kön 
Utbildning 
Tidigare arbete 
Nuvarande befattning 
Hur lång anställning 
Familj 

 
2. Beskriv ditt arbete: 
 
Hur kan det dagliga arbetet beskrivas? (hur går det till rent praktiskt) 

      Vad går arbetet ut på? 
      Vad är viktigt att utföra? 
      Hur prioriteras arbetsuppgifter? 

Vilka kunskaper krävs? 
 
3. Beskriv vad som är lärande i ditt arbete: 

       
      När du anställdes på företaget, hur fick du lära dig arbetsuppgifterna?  
 

4. Beskriv hur ni lär i arbetet: 
 

      Hur ofta upplever du att du lär dig nya saker på ditt arbete? 
      Vilket anser du, är det bästa sättet att lära sig på?  

På vilket sätt påverkar arbetsuppgifterna ditt lärande?  
Utvecklingsinriktat lärande; kritiskt förhållningssätt, ifrågasättande, Vilken betydelse 
anser du att problemlösningsförmåga har för ditt dagliga arbete? 
Handlingsfrihet; pröva på, experimentera; Upplever du att du kan finna nya utmaningar i 
ditt arbete? På vilket sätt? 
Tillsammans med andra; Hur ser samarbetet ut i förhållande till lärandet på din 
arbetsplats? (samarbete, stöd, råd, trygghet, imitation, erfarenhetsutbyte)  
Upplever du att du får stöd och hjälp av dina kollegor? 

      Vilken betydelse har kundkontakten för dig i ditt lärande? 
 
 
 
 



5. Beskriv hur du tycker att företaget ser på lärande: 
       
      Vilket ansvar anser du, att företaget har för ditt lärande/din utveckling? 
      Arbetsfördelning; rotation; Upplever du att det finns variation i ditt arbete? 

Delaktighet, Ansvar; På vilket sätt anser du att du själv kan påverka ditt lärande i det 
vardagliga arbetet?  
Finns det något som kan hindra att ett lärande sker på arbetsplatsen? Vilka? (tid, stress)     
 
6. Beskriv hur du går tillväga om det uppstår ett problem i arbetet: 
 
Experimentera, lösa själv 
Tillsammans med kollega, chef 
Lämnar över problemet 

 
7. Beskriv din egen syn på lärande:  

 
Självuppfattning; syn på egen förmåga, Upplever du att du kan/får möjlighet att utnyttja 
den kompetens du har? 
Vad behöver du lära och hur skall det ske? 
Värdering av kunskap och utveckling, Hur viktigt är det för dig att lära eller att utvecklas? 
Varför är det viktigt? 
Vad kan lärande leda till? 
Vem tar ansvar för ett lärande? 
 

 


