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A qualitative study of employees experiences in change of tasks at work. The purpose of the 
study was to increase understanding of the employees own perceptions of learning in a change 
of tasks that developed in relation to an organizational change into an activity-based office. 
The study used a phenomenographical research approach to study variations in human 
behavior in a learning process. The empirical evidence was gathered from four semi-
structured interviews with employees in an activity-based office. The result show variation in 
learning strategies, emotional-, action-, knowledge- and reflection-based learning. The 
employees abilities was internal mobility, professional autonomy, increased cooperation and 
structural improvements. 
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ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Studien använde en fenomenografisk metodansats för att 
studera variation i människors olika beteenden i en lärandeprocess. Det empiriska underlaget 
samlades utifrån fyra semistrukturerade intervjuer från medarbetare på ett aktivitetsbaserat 
kontor. Resultatet visar variation i inlärningsstrategier, emotionell-, handlings-, kunskaps- och 
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1. Inledning 
Arbetsplatser satsar på arbetsplatslärande eftersom det gynnar både medarbetare och 
organisationer i en konkurrenskraftig arbetsmarknadsekonomi (Hung, Yang, Lien, McLean & 
Kuo, 2010). Arbetsplatslärande är en uppsättning av olika arbetssätt för att stärka individen 
och därmed företaget, bestående av både formella och informella lärandeaktiviteter på och 
utanför organisationer (Ellström, 2010). Det formella lärandet innebär oftast kurser, 
utbildningar eller liknande. Det informella lärandet handlar om ett aktivt arbete mellan 
kollegor, det medarbetare läser i böcker och på internet etc. En arbetsplats som satsar på sina 
medarbetare och låter dem bli mer självständiga i sitt arbete har fokus på ett så kallar 
utvecklat medarbetarskap, även kallat professionell autonomi. Det handlar om att låta 
medarbetaren fatta självständiga beslut i och om sina arbetsuppgifter. Det handlar även om att 
organisationer öppnar upp för samarbete, rörlighet, kreativitet och innovation genom 
informella möten mellan interna och externa aktörer på arbetsplatsen. Den informella 
strukturen som främjar det här arbetssättet är en av grunderna till en horisontellt uppbyggd 
organisation, en platt organisationsstruktur. Fler företag implementerar ett rörligare och 
flexiblare arbetssätt för att främja dessa kvaliteter på arbetsplatser genom att skapa en aktivare 
lärmiljö (Maier, Thalmann & Sandow, 2010). En aktivitetsbaserad arbetsplats är ett sådant 
kontor som fler och fler implementerar, det handlar om att medarbetaren arbetar där hon trivs 
för stunden och i en anpassad miljö för arbetsuppgiften. Med hjälp av digitala verktyg blir det 
lättare att organisera arbetet utifrån tid och plats i förhållande till det rörligare arbetssättet. 
Aktivitetsbaserade arbetsplatser erbjuder ofta kontorsplatser i en lugn miljö där medarbetaren 
arbetar tyst och ostört. Kontorsplatser erbjuds även i konferensliknande rum som öppnar upp 
för innovationsmöten, samt en caféliknande miljöer som främjar olika möten mellan 
människor. Kontorsytor som skapas på det här sättet görs främst utifrån det ekonomiska 
perspektivet då företag ofta drar ner på antal kontorsplatser, medarbetarna har inga egna 
platser (Parker, 2016).  
   Det finns många aspekter att ta hänsyn till gällande medarbetarnas hälsa, lärande och 
utveckling i organisationsförändringar. Arbetsuppgiftsförändringar kan vara svåra processer 
eftersom starka traditioner kan vara viktiga för den enskilda medarbetaren, för att förändras 
krävs det en vilja och då kan detta påverka möjligheten till utveckling (Döös, 2008).  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Det finns luckor i kunskapsområdet för att se huruvida den aktivitetsbaserade arbetsplatsen 
hjälper medarbetarna att anamma kvaliteter som att bli mer rörliga, kreativa och 
samarbetsvilliga (Hoendervanger, Ernst, Albers, Mobach & Van Yperen, 2018). Det är viktigt 
att se över hur medarbetaren själv uppfattar lärandet på arbetsplatsen och vilka kvaliteter de 
utvecklar. Den föreliggande studien har som intresse att fördjupa kunskapen om 
medarbetarnas erfarenheter i en arbetsuppgiftsförändring till det aktivitetsbaserade 
arbetssättet. Studien behandlar variation i medarbetarnas lärande och för att konstatera 
variation utifrån medarbetarnas perspektiv har den föreliggande studien två frågeställningar:  
 

i)Vilka skilda uppfattningar har medarbetarna om hur de lär sig i och med att 
arbetsuppgiften förändras till ett aktivitetsbaserat arbetssätt?  
 
ii)Vilka skilda uppfattningar har medarbetarna i vad de lär sig i och med att 
arbetsuppgiften förändras till ett aktivitetsbaserat arbetssätt? 
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 1.2 Avgränsningar  
Studien har som intresse att undersöka medarbetarnas uppfattningar om sitt eget lärande och 
utifrån det perspektivet väljer studien att inte fokusera på en negativ sida av inlärning, det som 
handlar om inlärd hjälplöshet som innebär passivisering, underordning och dekvalificering.  

2. Tidigare forskning 
Tidigare forskning som presenteras i den föreliggande studien belyser flera betydelsefulla 
faktorer för arbetsplatslärande. Det handlar främst om arbetsplatslärande utifrån 
medarbetarens perspektiv. Forskning som belyser hur det formella och informella lärandet ser 
ut på företag presenteras även. De studier som presenteras kommer ifrån olika länder och har 
även undersökt olika yrkesgrupper. En tidigare forskning har undersökt det informella 
lärandet på flexkontor för att se på likheter och skillnader i lärandet på de olika 
arbetsplatserna. En annan studie som presenteras handlar om hur gränsdragning mellan det 
formella och informella lärandet börjar luckras upp allt mer i vårt samhälle.  
 
2. 1 Faktorer för lärande utifrån ett medarbetarperspektiv 
I en kvantitativ studie av Coetzer (2007) undersöktes vilka faktorer som bidrog till en lärande 
miljö och uppmärksammade lärprocesserna hos medarbetarna på 31 olika företag på Nya 
Zeeland. Frågeformulär skickades ut på mail till 464 respondenter. Formuläret innehöll fem 
olika kategorier: Lärande möjligheter, Organisationens stöttande gällande lärande, 
Lärandets ursprung och Metoder för lärande och till sist Allmän information. Resultatet 
visade att olika variabler som ålder, kön etc. påverkade hur respondenterna upplevde att olika 
faktorer som bidrog till en lärande miljö. De två faktorerna som bidrog till en lärande miljö 
visade sig vara relationer och det informella lärandet i form av observationer. Variabler som 
ålder och anställningstid fick varierande resultat gällande den fysiska arbetsmiljön som 
lärande miljö. De yngre och relativt nya på organisationerna upplevde att de var mer nöjda 
med lärandet på arbetsplatsen. Studiens slutsats visar att det är företagsledningen som gynnar 
ett fortsatt lärande för medarbetare. 
   I en kvalitativ studie av Lancaster och Di Milla (2015), undersöktes vilka faktorer 
medarbetare ansåg som viktiga i skapandet av en stödjande lärandemiljö. Studien 
genomfördes av ett urval av 24 personer från ledarskapsutbildningar i en statlig organisation i 
Australien. Resultatet visade att ett bra ledarskap och coaching i det dagliga arbetet var en av 
de främsta faktorerna som hade inverkan på lärande. Andra exempel var av praktisk 
tillämpning, erfarenhet utifrån en högre position samt att få ta del och medverka i 
beslutsfattningar. Respondenterna menade även att relationer med kollegor var avgörande för 
arbetsplatslärande. Öppen kommunikation och kompetensutbyte ansågs som viktiga aspekter i 
relationerna. Andra lärandeaspekter mellan kollegor var öppenhet för nya idéer och 
gemensam reflektionstid. Studien presenterar att olika hinder kan finns i arbetsplatslärande, 
det är ofta avsaknad i någon/några av faktorerna ovan. Forskarna skriver att subgrupper inom 
företag kan vara bidragande i lärandet.  
   De två forskningsstudierna visar vilka faktorer som främst påverkar en stödjande lärmiljö på 
olika arbetsplatser för medarbetare (Coetzer, 2007; Lancaster och Di Milla, 2015). Den 
föreliggande studien vill se huruvida den aktivitetsbaserade arbetsplatsen främjar de här 
faktorerna för medarbetarna eller om det finns andra faktorer i en stödjande lärmiljö.  
 
2.2 Formellt- och informellt lärande på arbetsplatser 
Park och Choi (2016) undersökte i en kvantitativ studie hur det formella och informella 
lärandet påverkar arbetsprestationen hos medarbetare, i relation till medarbetarnas syn på 
arbetsplatslärande. 561 medarbetare från produktionsföretag och finansbolag i Sydkorea 
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deltog i studien, 58,3 % av respondenterna hade en akademisk utbildning. Resultat visade att 
det formella och informella lärandet påverkade arbetsprestation i relation till hur medarbetare 
värderade detta. Resultatet visade att det informella lärandet var det mest användbara lärandet 
på arbetsplatsen. Studien visade att både formella och informella lärande sammanhangen kan 
höja medarbetarnas arbetsprestation, om personer visar en positiv attityd till 
arbetsplatslärande.  
   En annan flexibel arbetsplats som utgår från det aktivitetsbaserade arbetssättet kallas 
flexkontor. Arbetsplatsen har rum i olika storlekar utan fasta platser, men saknar olika typer 
av lärmiljöer (Arbetsmiljöverket, 2016). Ett flexkontor studerades av Maier, Thalmann och 
Sandow (2010), de undersökte arbetsplatsen under flera månader för att se hur medarbetare 
som bytte från cellkontor till flexkontor hanterade det mer flexibla arbetssättet. Resultatet 
visade att arbetssättet hade en rad möjligheter för det informella lärandet: lära ifrån varandra, 
lära utanför sina arbetsgrupper och lära sig mer om individuella intressen utan några 
förpliktelser och/eller skyldigheter utifrån möjligheterna. Studien visade att det behövs flera 
tekniska system för informations- och kommunikationsplattformar för att främja det 
informella lärandet ännu mera.  
    En svensk studie av Jaldemark (2013) problematiserar traditionella lärande sammanhang 
utifrån mobilitetens utmaningar i dagens samhälle. Med smartphones, laptops och liknande 
informations- och kommunikationsteknik kan vi idag ana att det finns flera nyanser av det 
komplexa lärandet. Han skriver att ”Denna förändring utmanar tidigare sätt att delta i 
samspel med andra individer, hantera ett innehåll och det sammanhang som lärande 
genomförs inom” (s, 106). I studien berör han olika utmaningar för förståelsen av lärande. 
Utmaningarna berör det pedagogiska fältet, till exempel fysisk placering och sociala 
grupperingars betydelse för lärande. Jaldemark (a.a) menar att denna verklighet har förändrats 
med hjälp av det mobila informations- och kommunikationsteknik. En andra utmaning visar 
på att kunskapsmonopolet närmar sig en kunskapsdemokratisering. Vi kan inhämta 
information och kommunicera och använda den vidare i olika sammanhang. Jaldemark (a.a) 
menar även att gränsdragningen mellan det formella och informella lärandet blir allt 
otydligare. Individer kan delta på föreläsningar och olika seminarium på distansundervisning. 
Det mobila lärandet löser upp gränsdragningar mellan sociala, tidsmässiga och fysiska 
begränsningar i traditionella lärandeperspektiv. Slutsatser visar på att mobilitetens möjligheter 
med information- och kommunikationstekniken förändrar gränsen mellan det formella och 
informella lärandet i det livslånga lärandet.  
   Studierna visar att både det formella- och informella lärandet har påverkan för 
arbetsplatslärande. Det aktivitetsbaserade arbetssättet är tänkt till att främja det informella 
lärandet, som studierna visar har det informella lärandet betydelse för lärande på arbetsplatser. 
Det är intressant att se på likheter och skillnader i faktorerna på det aktivitetsbaserade 
kontoret. Studien på flexkontor är också en viktig del av undersökningen då det inte finns 
många studier på lärande utifrån det aktivitetsbaserade arbetssättet, det är viktigt att se på 
likheter och skillnader ifrån medarbetares perspektiv inom olika flexibla arbetsplatser.  

3. Teoretisk referensram  
Under den teoretiska referensramen definieras hur den föreliggande studien ser på lärande och 
ur vilket perspektiv den utgår ifrån. Studien presenterar det erfarenhetsbaserade lärandet 
utifrån två teoretiker.  
 
3.1 Lärande  
Studien behandlar vuxnas lärande och ser på lärande genom att en individ är aktiv och 
deltagande i en konkret situation. Situation är en social, rumslig och tidsbestämd händelse. 
Det informella arbetsplatslärandet kan både ske medvetet och omedvetet beroende på hur 
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individer hanterar olika situationer. Allt lärande kan bli medvetet av en aktiv reflektion. Ett 
icke lärande kan även uppstå i situationer där individen anser att det hen redan vet är 
tillräckligt och mer värdefullt än det nya (Jarvis, 2009a). 
 
3.2 Definition av lärande  
Studiens perspektiv på lärande ser utifrån både det kognitiva (personliga) och den 
kontextuella (sociala). Det kognitiva handlar främst om tankemönster individen skapat utifrån 
erfarenheter, ett sätt att hantera omvärlden på. Utan den sociala omvärlden som individen 
ingår i skulle denna process aldrig kunna ske. Det kontextuella lärandet handlar om historiska 
och kulturella normer och värderingar som människan speglar i en social interaktion. Jarvis 
(2009b) skriver är vi människor inkapslade i vår kulturella kontext. Den föreliggande studien 
behandlar respondenternas uppfattningar om sitt eget lärande utifrån ett erfarenhetsbaserat 
lärande. 
 
3.3.1 Det erfarenhetsbaserade lärandet 
Det erfarenhetsbaserade lärandet som beskrivs av Kolb (1984) handlar främst om att se 
människan som en problemlösande individ som genomgår olika steg, från att vara deltagande 
i en situation till att anamma ny kunskap. Det första steget handlar om individens deltagande 
och observation av en konkret situation. Det andra steget handlar om att individen reflekterar 
kring situationen och skapar en ny insikt och då drar slutsats utifrån tidigare erfarenheter, det 
tredje steget. Det fjärde steget handlar om att individen använder sina nya kunskaper i 
praktiken. Det sker ständigt i mötet med nya situationer. Kolb (a.a) skriver att teorin främjar 
balans mellan den personliga och det sociala lärandet. Balansen sker genom att kontextuella 
dialoger mellan de kognitiva egenskaperna och den sociala kunskapen som individen befinner 
sig inom hela tiden har en växling och individen kan resonera kring situationerna. Det 
erfarenhetsbaserade lärandet öppnar upp för utvecklingsmöjligheter menar Kolb (a.a.). Han 
föreslår även att lärandet har med personlighet att göra. Individen tar beslut om sitt eget 
lärande genom sin egen preferens i olika inlärningsstilar: konvergent, divergent, assimilativ 
och ackommodativ lärostil. Med hjälp av den konvergenta lärostilen använder sig främst 
individen av problemlösning, beslutsfattande och gärna praktiska exempel. Personer drar sig 
mer till tekniska lösningar än sociala. Den divergenta lärostilen förknippas med konkret 
erfarenhet och reflexiv observation om händelser. Individen vill skapa en översikt av olika 
perspektiv kring en händelse. Personen är fantasirik och en känsligare karaktär. En assimilitiv 
lärostil betonas av det reflexiva och abstrakta i teoribildning som individen skapar för att 
hantera sina observationer. Individen fokuserar på precisa begreppshanteringar. En 
ackommodativ lärostil handlar om en aktiv och risktagande person som vill hantera händelser 
och observationer genom att experimentera, upptäcka och anpassa sig i nya omständigheter. 
Personer med inlärningsstilen anpassar sig efter andras kunskap och kan verka otålig men vill 
gärna vara i sociala miljöer. (Kolb a.a).  
    Kolb (a.a) menar att personligheterna förändras och därmed kan även preferens av lärostil 
förändras, personen använder alla lärostilar mer eller mindre genom livet. I vissa situationer 
behöver individen vara mer reflektiv och introvert i andra ha en mer utåtriktad och 
deltagande. 
 
3.3.2 En utvecklad teori om det erfarenhetsbaserade lärandet 
Peter Jarvis teori om det erfarenhetsbaserade lärandet liknar Kolbs teori eftersom det handlar 
om att erfarenheter ligger till grund för lärandet genom hela livet. Jarvis (2009b) menar att det 
är både den fysiska kroppen och sinnesintryck (ljud, ljus och lukt) som ligger till grund för all 
inlärning. Jarvis (a.a) menar att lärandet handlar om ett helhetsperspektiv, psykiskt, 
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sociologiskt och filosofiskt. Det erfarenhetsbaserade lärandet enligt Jarvis (2009a) ingår alltid 
i ett socialt sammanhang och sker genom det han kallar en disjunction (åtskiljande situation) 
gapet mellan en individs självbiografi till varseblivning av en aktivitet, det skapar nya 
kontexter och därmed erfarenheter. Lärandet sker oftast genom en kombination av tre 
dimensioner i erfarenheten, kognitivt, emotionellt och praktiskt. I vissa fall kan det vara en-
dimensionellt.  
Personen som kliver in i en åtskiljande situation tar med sig alla tankar, känslor och 
upplevelser; självbiografi. Den nya erfarenheten skapas när individen använder sig av de tre 
dimensionerna. Det vill säga att individen hanterar omvärlden med hjälp av sina känslor, 
reflekterar kring händelsen och är aktiv i den. De här dimensionerna arbetar med varandra 
fram och tillbaka, fram till dess att personen gör en mening med erfarenheten. Det kan 
innebära ny kunskap, nya känslor eller nya färdigheter i något. Det nya minnet placeras in 
kognitivt med hjälp av socialt accepterade klassificeringar och konstruktioner. Individen blir 
förändrad, en ny eller förändrad förståelse av verkligheten uppstår i den subjektiva 
omvärlden. Individen och identiteten förändras stadigt i och med att det biografiska 
perspektivet under livet hela tiden möter på olika åtskiljande situationer, en summa av 
erfarenheter genom livets färd. Utifrån det sociala sammanhanget finns en skara av kulturella 
koder som individen försöker hålla sig inom. Episodiska minnen är även en del av lärandet. 
Episodiska minnen kan handla om det vi gjorde förra veckan eller hur vi kommer ihåg en 
speciell situation. Eftersom vi förändras med tiden kan dessa situationer komma att ändras i 
den subjektiva uppfattningen, det blir så småningom till en del av individens biografi. 
Individens personlighet står alltid i förändring eftersom en alltid letar efter nya spekulationer 
och svar.  
   Jarvis (a.a) utgår från två olika perspektiv av det erfarenhetsbaserat lärandet. Det primära 
erfarenhetsbaserade lärandet handlar om att erfara med den fysiska kroppen och 
sinnesintryck. Bara genom att leva gör vi något och därmed är det en primär erfarenhet. Det 
sekundära erfarenhetsbaserade lärandet handlar om kunskap som överförs från en person till 
en annan genom interaktiva möten eller det vi försöker förstå när vi läser, ser på bild etc. Vi 
lär oss med hjälp av både det primära och sekundära erfarenhetsbaserade lärandet genom hela 
livet, dock har det sekundära erfarenhetsbaserade lärandet större plats i det vuxna livet. Det 
handlar om individens lärande genom livet för att bli en ´accepterad´ person i samhället.  
   Jarvis (a.a) utgår från en komplex modell där helheten av en person upplever en situation, 
genomgår ett åtskiljande och utifrån hur personen upplever situationen finns det ett subjektivt 
val av individen för inlärningsstrategi. Personen är förändrad på ett eller annat sätt (kunskap, 
känslor om något, ny erfarenhet av något). Personens lärande sker kontinuerligt eftersom den 
nya erfarenheten, kunskapen blir en del av personen som hon sedan använder i en ny situation 
där ett åtskiljande uppstår.  
   Jarvis (a.a) menar som i likhet med Kolb (1984) att individen bestämmer sig för vilken 
inlärningsmetod hen anser är mest naturlig och/eller mest hjälpsam för att anamma ny 
kunskap. Det kan till exempel vara utantillinläraning, reflekterande inlärning (analytiskt, 
kreativt och kritiskt), yt- och djupinlärning, emotionell inlärning, handlingsbaserad inlärning 
och kunskapsbaserad inlärning mfl.  

4. Metod 
Den föreliggande studien behandlar respondenternas uppfattningar om sitt eget lärande utifrån 
ett erfarenhetsbaserat lärande. Med de ontologiska glasögonen ser studien på respondenternas 
förklaringar hur de uppfattar sin omvärld på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen och har 
fokus på arbetsuppgiften. Utifrån det epistemologiska perspektivet, att se på människans 
kunskap behandlar studien respondenternas egna uppfattningar av lärandet. Med 
respondenternas biografiska perspektiv kommer beskrivningarna vara skilda från varandra. 
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Utifrån det perspektivet blir den fenomenografiska metodansatsen användbar eftersom 
lärande inte kan skiljas från den som beskriver från beskrivelsen (Marton & Booth, 2000). 
Utifrån undersökningens frågeställningar som var att finna variation i medarbetarnas 
uppfattningar i en arbetsuppgiftsförändring valdes den fenomenologiska metodansatsen bort, 
då det handlar om att hitta gemensamma essens i människans livsvärld. Den hermeneutiska 
ansatsen låter respondenterna prata fritt om ett ämne och valdes bort, ämnet i den 
föreliggande studien var förutbestämt. Hade studien baserats på en kvantitativ metod 
kunde stora delar av individernas uppfattning kring ämnet missats på grund av svårigheter i 
uppföljning av respondenternas svar.  
 
4.1 Fenomenografisk metodansats  
Den fenomenografiska metodansatsen handlar om att finna människors olika uppfattningar i 
en kulturell kontext. Att urskilja människors sätt att uppfatta något och individens sätt att 
förstå företeelser på (Larsson, 1986; Dahlgren & Johansson, 2015). Den vanligaste metoden 
för att samla ett empiriskt underlag inom fenomenografi är genom semistrukturerande 
intervjuer. Med hjälp av en sådan intervjuguide går det att få utvecklade och uttömmande svar 
om ett specifikt ämne, samtidigt som det hålls innanför ramen i studien. Det är väsentligt att 
komma åt respondentens egen uppfattning av ämnet och inte de allmänna påståendena kring 
det (Kvale & Brinkmann, 2014; Dahlgren & Johansson, 2015).  
 
4.2 Tvåstegsurval 
Studien använde sig utav ett tvåstegsurval för att först se vilka företag som ville ställa upp i 
undersökningen. Ett tvåstegsurval förklarar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är när en 
undersökning har ett syfte att undersöka organisationers förhållning till olika företeelser. Det 
första urvalet är att ta reda på vilka organisationer som skulle kunna svara på frågorna i 
undersökningen. Det andra steget handlar om när forskaren har fått tillträde till organisationen 
och samarbetar då ofta med en ansvarig för att få respondenter till undersökningen. Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (a.a) menar även att det bästa är att få en lista över medarbetarna på 
företaget och sedan göra ett slumpmässigt urval. I den föreliggande studien blev några av 
medarbetarna utvalda av den första kontakten på det företag som svarade på mail. Personen 
gjorde ett urval baserat på att få respondenter från olika team på arbetsplatsen och 
medarbetare som hade varit med om organisationsförändringen till det aktivitetsbaserade 
kontoret. Fyra personer valdes ut på ett fastighetsbolag, varav två män och två kvinnor i 
åldrarna 29 till 48 år. Flera aktivitetsbaserade företag i Västra Götalands län kontaktades via 
e-post i det första steget men fick avslag på grund av tidsbrist.  
 
4.3 Samling av det empiriska underlaget 
Intervjuguiden utarbetades utifrån de lärande teorier studien behandlat där en medarbetare 
anses som en aktiv deltagare i sina arbetsuppgifter samt med en utgångspunkt av att lärande 
sker i någon form av en organisationsförändring. Enligt Vetenskapsrådet (2017) anses det 
som en etisk riktlinje att respondenterna bör få en möjlighet till att välja plats för 
intervjutillfället. I den föreliggande studien fick respondenterna chans till det veckan före 
intervjuerna. Alla respondenterna valde att vara på kontoret. Det kan även påverka 
respondenternas trygghetskänsla och att därmed kan dem uppleva en högre motivation till att 
delta i studien fullt ut (Thomson, 2010). Den semistrukturerande intervjuguiden (se bilaga 2) 
innehöll l2 frågor. Frågorna baserades på det erfarenhetsbaserade lärandet. Alla frågor hade 
följdfrågor som till exempel ”Kan ni förklara vad ni menar med? Kan ni utveckla?” etc. för att 
få uttömmande svar på frågorna, och att jag som intervjuare inte skulle kunna tolka eller 
misstolka svar. Det hade gått cirka två år sedan organisationsförändringen när intervjuerna 
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ägde rum. Intervjuerna var cirka trettio till fyrtio minuter långa. Alla respondenter fick 
frågorna på mail tillsammans med missivbrevet som skickades ut, det betyder att de fick god 
tid på sig att tänka igenom frågorna och bestämma vad de ville prata mest om. De fick även 
ha frågeformuläret framför sig under intervjun. Alla intervjuer spelades in med hjälp av appen 
ARS Gratis MP3 Ljudinspelare på två olika digitala verktyg, en mobil och en surfplatta för att 
vara säker på att samtalen spelades in. Alla respondenter var informerade om detta i 
missivbrevet. Eftersom respondenterna fick ut frågorna i ett tidigt skede kan det ha betytt att 
dem kände sig mer bekväma och att kommunikationen flödade på bättre mellan båda parter 
(Kvale & Brinkman, 2014). Intervjuerna ägde rum den 13 december 2016. 
   Två av intervjuerna ägde rum på en öppen caféliknande del på företaget. Eftersom 
respondenterna hade valt att intervjuerna skulle äga rum på den här platsen, föll det naturligt 
att sitta mittemot varandra vid båda tillfällena vid ett fyrkantigt bord med fyra stolar. På den 
öppna ytan rörde sig människor hela tiden men talade ostört. En av respondenterna valde att 
vara på en annan del av kontoret, inne i ett större mötesrum. I rummet stod det ett ovalt bord 
som vi satte oss vid, här valde jag att sätta vid sidan av det ovala bordet så att vi inte satt 
mittemot varandra. Det kan få en känsla av ökad trygghet i en intervju (a.a). Den sista 
intervjun var inne på ett av de mindre mötesrummen. Det var ett litet rum med två fåtöljer vid 
sidan av varandra och ett litet runt avlastningsbord i mellan dem. Rummet var ljudisolerat och 
hade en lugn och avslappnad miljö. Den sista intervjun blev då ett öppnare samtal och var den 
längsta intervjun på 40 minuter. Alla intervjuer transkriberades för att sedan analyseras enligt 
en fenomenografisk analys.  
 
4.4 Strukturerad analysmetod.  
Data från intervjuerna behandlades utifrån en strukturerad inriktad analys. En 
fenomenografisk analys genomgår ofta sju steg för att nå fram till resultatet (Dahlgren & 
Johansson, 2015). Den föreliggande studien genomgick dessa sju steg. Steg ett handlade om 
att intervjuaren, i detta fall jag som forskare läste på transkriberingarna ett flertal gånger för 
att förstå den insamlade data. Tre utskrifter på varje intervju gjordes för att skilja på områden 
i datainsamlingen. Det andra steget handlade om att plocka ut utsagor från den insamlande 
data som ger en representativ innebörd för hela dialogen om det bestämda ämnet. Det andra 
steget i den här studien gjordes både på utsagor där fysiska utklipp gjordes samt att skapa 
olika Word dokument för att klippa in och ut utsagor för att behandla steg tre. På steg tre 
jämfördes de olika uppfattningarna respondenterna hade om ämnet. På det fjärde steget i 
analysen grupperades likheter och skillnader. Likheterna blir relevant även om det främst 
handlar om skillnader inom fenomenografi. Detta gjordes i ett Word dokument för att förstå 
hur stycken stod i relation till varandra. Nästa steg var att försöka se hur gränserna gick 
mellan likheter och skillnader. Det var det mest tänkvärda steget i analysen eftersom likheter 
och skillnader är subjekt och det tar tid att komma så nära verkligheten som möjligt. På steg 
sex namngavs kategorierna. Det slutgiltiga steget innebar att varje kategori skulle vara så 
exklusiv från varandra som möjligt. Steget innebar vrida och vända på kategorierna och hur 
de kan förstås och ifrågasättas (a.a). 
   Det kan komma att behövas fler eller utbyte av teorier under analysen, vilket Lalander 
(2011) skriver är viktigt. Han menar att infallsvinklarna på ämnet kan begränsas genom egen 
preferens av teoretiska perspektiv. Det är en av anledningarna till att både Kolb och Jarvis 
teori om det erfarenhetsbaserade lärandet valdes och ingår i studien.  
 
4.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Kvalitetskriterier gällande den föreliggande studien har varit att explicitgöra min egen 
förförståelse genom hela studien så att läsaren tydligt får en översikt av vilket lärande 
perspektiv undersökningen bedrivits i. Studien har även tagit utgångspunkt i de två 
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frågeställningarna genom hela arbetsgången samt att vara så tydlig som möjligt i strukturen. 
Larsson (2005) skriver att de är huvudsakliga kriterierna för att trovärdighet i studien ska 
förankras. Intervjufrågorna konsulterades med flera personer innan intervjuerna ägde rum och 
förbättrades med följdfrågor. Det empiriska materialet arbetades med grundligt, översiktligt 
och granskades ett flertal gånger i analysen. Analysen konsulterades även med utomstående 
för att komma så nära verkligheten som möjligt, vilket även ökar trovärdigheten. Ett annat 
kriterium är att den föreliggande studien bedrivits i kunskapsförankrad vetenskap, detta för att 
hålla ett värde inom den nutida diskursen (a.a). Med hjälp av de kriterierna som studien 
baseras på ökar trovärdigheten i studien. Det finns en transparens i intervjufrågor, metodval 
och en beskrivning av miljön där rådata samlats in. Det finns svårigheter i att genomföra en 
absolut likadan studie då den är baserad på en liten grupp respondenter och att det är min 
förförståelse som ligger bakom arbetet och att studien. Detta innebär att tillförlitligheten i 
studien är svår att argumentera för eftersom kvalitativa studier som baseras på intervjuer kan 
bli svåra att generaliseras (Thomsson, 2010). Dock användes frågorna i följd för alla deltagare 
och spelades in. Det innebär att tillförlitligheten höjs i studien (Patel & Davidsson, 2003). 
Den föreliggande studien ser inte till att hävda sig allmängiltig.  
 
4.6 Etiska ställningstagande 
Undersökningen bedrevs utifrån etiska ställningstagande enligt God Forskningssed 
(Vetenskapsrådet, 2017). De fyra etiska kraven studien behandlade var informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Redan vid första kontakten med 
respondenterna informerades de om syftet med studien, det skapades även en förståelse hur 
deras del i studien kommer att behandlas under tiden. Vid den första kontakten presenterades 
även samtyckeskravet för respondenterna. Att dem frivilligt bidrar till studien och att det är en 
valfrihet att avbryta sitt deltagande när som helst. Respondenterna meddelades även att deras 
identitet är helt konfidentiell och att det empiriska materialet enbart behandlas i den 
föreliggande studien med yttersta försiktighet, med hjälp av struktur, ordning och att 
arkivering sker kontinuerligt genom arbetet (Kalman & Lövgren, 2012). Etiska 
ställningstagande angående den föreliggande studien berör även aktiva och medvetna val som 
har gjorts under hela forskningsprocessen. Studien redovisar utgångspunkter, metod och 
resultat på ett sanningsenligt vis. Studien presenterar även den tidigare forskningen på ett 
rättvist sätt. 

5. Resultat 
Det fenomenografiska utfallsrummet utgörs av fyra kategorier. Kategorierna presenterar 
variation i hur och vad respondenterna uppfattar ha lärt sig av erfarenheterna i förhållande till 
att arbeta aktivitetsbaserat med sina arbetsuppgifter. Kategorierna presenterar hur de har lärt 
sig i form av olika inlärningsstrategier och vad de har utvecklat i förmågor. Kategorierna är 
exklusiva men har samtidigt ett logiskt förhållande till varandra eftersom alla 
inlärningsstrategier utgår ifrån ett erfarenhetsbaserat lärande. Pauser i utsagorna markeras från 
kort paus (.) till en längre paus (…).  
 
5.1 Arbetsuppgiftsförändringen har medfört en emotionellbaserad inlärning och 
ökad intern rörlighet 
Respondent 1 (R1) menar att under de sista tre åren har hon lärt sig hur hennes sinnestillstånd 
haft en påverkan i hennes arbetsuppgifter. Hon menar att i och med det aktivitetsbaserade 
arbetssättet kan hon nu bemöta sina arbetsuppgifter i förhållande till hennes humör genom att 
använda olika miljöer på och utanför arbetsplatsen.   
 



 11 

Man är inte samma liksom mood varje dag, utan man kanske har suttit fast i bilkö i och 
är skitirriterad när man kommer in. Man kanske är jätteglad och man kanske har varit 
och tränat på morgonen och sådär att kontoret är mycket mer tillåtande. Känner jag 
mig nere och jag måste, jag måste bort från alla människor, då kan jag sätta mig i lugn 
och ro i biblioteket. Känner jag att jag bara sprudlar och jag måste liksom vara träffa 
folk och mingla och få massa roliga saker gjort borta vid kaffemaskinen. Då är jag ju 
där. Det har man också lärt sig (.) när man har suttit här i två år. Alltså var, vilket eh 
sinnestillstånd jag är i, och vad ska jag göra med det (..) hur kan jag använda detta nu? 
Sen är jag en väldigt nyfiken person. Så att jag får väldigt stora öron i det här 
landskapet till exempel. Med det här (.) det är väldigt mycket öppet, då måste jag ta 
mycket mer ansvar att (hens namn) nu får du sätta dig i kanske biblioteket, även om du 
inte vill, om du ska få något gjort, så man har lärt sig mycket mer om sig själv.  
… 
Ehm sen är det ju faktisk, jag mailar alltid på bussen, på vägen in och på vägen hem 
också, och det tycker jag blir, det blir ju en bättre livskvalitet när man kan göra så. Jag 
tror att jag tänker lite så här, när jag sitter och mailar på slutet av dagen, att några mail 
kan jag svara på bussen senare. Det här behöver jag inte dubbla skärmar till och 
tabeller, Excel och sådär. Här kan jag bara svara. Så jag tror att jag kategoriserar på ett 
annat sätt i huvudet än vad jag gjorde innan. 

 
Händelseförlopp i en emotionell inlärningsprocess utifrån teoretiska perspektiv.  
Med hjälp av utsagorna från R1 är det synligt att känslor och reflektioner har påverkat R1 ett 
flertal gånger i hennes arbete. Hon tar sig genom en åtskiljande situation gång på gång med 
hjälp av hennes känslor. Hon genomgår alla tre dimensionerna men främst använder sig av 
känslan i situationen för att sedan reflektera och aktivt skapa sig en mening av erfarenheten. 
När den nya erfarenheten av vad som gick bra eller dåligt i situationen blir meningsfull 
använder hon sedan kunskapen om detta vid senare tillfällen med arbetsuppgiften. Hon har 
förstått hur hennes konkreta erfarenheter påverkat hur hon bemöter sitt eget sinnestillstånd i 
förhållande till hennes arbetsuppgifter. Den nya kunskapen hon besitter idag har gett henne 
olika verktyg för att bemöta sina arbetsuppgifter på ett mer organiserat sätt i förhållande till 
olika miljöer på arbetsplatsen. Med hjälp av minnena blir det lättare med tiden för att förstå 
och förbättra omgivningen i förhållande till vad arbetsuppgiften behöver. 
 
Ökad intern rörlighet  
Genom att förstå hur hennes humör påverkar hennes arbete har hon lyckats att använda olika 
miljöer för arbetsuppgiften på ett lättare sätt. Hon har utvecklat ett system för hur hon 
organiserar och systematiserar arbetsuppgiften på. Hon kategoriserar och planerar arbetet 
utifrån vad den speciella arbetsuppgiften kräver. När på dagen hon bör arbeta med den och 
uppskattningsvis hur lång tid den kommer att ta. Hon arbetar efter hur hennes humör är för 
tillfället och förhåller sig till olika platser. När individen behöver lugn och ro i 
arbetsuppgiften vet hon till exempel att biblioteket är den bästa platsen just då. Eftersom tid 
och plats har blivit lättare att förändra i och med det aktivitetsbaserade arbetssättet har även 
arbetsuppgifterna förändrats i förhållande till hur de organiseras i hennes huvud. Hon 
organiserar även uppgifterna beroende vad hon behöver till dem. Hon har lärt sig att ta hänsyn 
till hennes humör, miljö och vilka verktyg hon behöver i arbetsuppgiften för att den ska vara 
så flexibel som möjligt utifrån den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Hon har utvecklat en 
förmåga att begripa hur hon i sina arbetsuppgifter arbetar mest effektivt och därmed fått en 
förståelse att det är den interna rörligheten som hon använder när hon hanterar sina 
arbetsuppgifter.  
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5.2 Arbetsuppgiftsförändringen har medfört en handlingsbaserad inlärning och 
ökad professionell autonomi 
Respondent 2 (R2) använder sig utav läsbara instruktioner och praktiskt arbete för att utveckla 
sina arbetsuppgifter.  
 

Ja, det är ju att man lär sig mer. Man får ha nya program och så, men det krävs ju så 
himla mycket av mig själv. Det är ingen som kommer längre och säger, nu ska du lära 
dig det här. Utan man ska själv gå in i systemet och läsa, man ska läsa på i intranätet. 
Så nu behöver man lära sig det här. Eller nu ska löneprogrammet uppdateras, så nu 
kommer du få ett nytt. Så läs här, hur du ska göra det. Eller när vi ska redovisa kvitton 
och ja det blir mycket mer att man själv ska hålla sig uppdaterad. 

 
Händelseförlopp i en teoretisk- och handlingsbaserad inlärning utifrån teoretiska 
perspektiv.  
När R2 erfar en ny situation i sina arbetsuppgifter använder hon främst aktivitet och reflektion 
för att förstå och ta sig igenom de olika svårigheterna i dem. Tillvägagångssättet är att hon 
med hjälp av läsbara instruktioner och praktisk användning börja lösa svårigheterna och 
luckrar gradvis upp en åtskiljande situation med hjälp av de olika verktygen och förmågorna 
hon redan besitter, ett så kallat sekundärt erfarenhetsbaserat lärande. Hon använder främst 
aktivitet och reflektioner i hur hon sedan kommer sig vidare i svårigheten. När hon successivt 
utvecklat ny kunskap som hjälper henne framåt i arbetsuppgiften blir hon förändrad. Hon tar 
då med sig den nya kunskapen i liknande situationer framöver. De här stegen sker 
kontinuerligt när hon läser på, prövar och lär sig något nytt i programmet. R2 använder sig av 
det sekundära erfarenhetsbaserade lärandet när hon genom bild och text försöker att förstå de 
nya programmen. När hon sedan börjar använda systemen och prövar sig fram använder hon 
det primära erfarenhetsbaserad inlärningen eftersom hon använder sig av den fysiska kroppen 
och sinnesintryck i situationen.  
 
Ökad professionell autonomi  
R2 utmanas och utvecklas i att ta hand om sina arbetsuppgifter på nya sätt. Hon lär sig att 
skapa nya metoder i arbetsuppgiften då hon måste ansvara för att lära och utveckla sina 
arbetsuppgifter själv. Förr var det företaget som anordnade formella utbildningar och kurser, 
nu lär sig individen att använda olika redskap för arbetsuppgifterna. R2 tvingas att bli mer 
självständig i arbetsuppgifterna hon har idag, vilket ger henne en egen makt över hennes 
arbete. Arbetet kräver självständig utveckling och medarbetaren utvecklar då en snabb 
professionell autonomi.  
 
5.3 Arbetsuppgiftsförändringen har medfört en kunskapsbaserad inlärning och 
ökat samarbete 
Respondent 3 (R3) anser att genom att vara på de ytor som förenklar interaktiva möten mellan 
medarbetare har han lättare kunnat möta flera personer och därmed ökat kunskapsutbytet och 
samarbetet på arbetsplatsen. 
 

Vad ska man säga (.) mina arbetsuppgifter, det som är nu, är lite som det jag var inne 
på innan. Där, vad det gäller kunskap, att du (jag) har en större möjlighet att fånga upp 
saker alltså i din (min) roll. Ehm (...) på det sättet så har du (jag) ökat din (min) 
kunskap i form av vad som händer.  

 
Händelseförlopp i en kunskapsbaserad inlärning utifrån teoretiska perspektiv.  
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När R3 möter medarbetare uppstår en interaktiv aktivitet som han menar att ett 
kunskapsutbyte sker. Han genomgår en åtskiljande situation varje gång han får ny information 
och reflekterar kring den. Han bearbetar information med hjälp det han redan kan och vet för 
att skapa sig en ny förståelse eller förändra det han redan kunde. En aktiv process sker hos 
honom, i interaktiva möten sker de tre dimensionerna gång på gång.  
Med hjälp av sociala klassificeringar placerar han in den nya informationen eller en förändrad 
kunskap av något vidare in i hans arbetsuppgifter. Han har nya erfarenheter och när han möter 
nya åtskiljande situationer med andra medarbetare använder han sig av det nya. R3 använder 
både det primära och sekundära erfarenhetsbaserade lärandet. Det vill säga att han både får 
information av den andra parten och att han i ett interaktivt möte automatiskt kommer att 
koppla på det primära erfarenhetsbaserade lärandet. Genom att möta fler människor i sin roll 
utvecklar R3 även sig inom den sociala kontexten och det kulturella sammanhanget som finns 
på arbetsplatsen. 
 
Ökat samarbete  
R3 har med hjälp av det aktivitetsbaserade arbetssättet fått det lättare att träffa och lyssna på 
olika medarbetare i flera olika sammanhang. Han anser att kunskapsutbytet han får från olika 
medarbetare hjälper honom att bli bättre i sin roll och därmed bättre i sina arbetsuppgifter, 
eftersom han får ökad förståelse vad medarbetarna vill ha och behöver. Genom en interaktiv 
process mellan människor ökar både kommunikationsförmågan samt samspelsförmågan. I R3 
fall är det påtagligt att han under de interaktiva processerna får ett kunskapsutbyte samtidigt 
som han ökar samarbetet mellan medarbetarna.  
 
5.4 Arbetsuppgiftesförändringen har medfört en reflekterande inlärning och 
strukturella förbättringar  
Respondent 4 såg den aktivitetsbaserade arbetsplatsen som en möjlighet för utveckling i hans 
anteckningar då hans fysiska arbetsplats försvann.  
 

Jag är ju inne mycket på det här med liksom papperslöst och att lösa problem. Tidigare 
hade jag mycket papper och så här att man liksom, jag insåg ju att de bara tog plats. 
Jag samlade på papper men jag använde de aldrig. Nu är det paddan, telefonen så det 
är just det här sättet man vill jobba med. Det tycker jag är bra. 
… 
Jag tror inte jag har blivit varken bättre eller sämre, men det känns kanske lite som det 
är lättare att hålla ordning nu. När jag vet vart jag har allt, jag vet ju vart jag ska leta, 
Nu är det ju länken där eller huset där nere. Jag har ju allting med mig i min portfölj, 
om man säger så. Så jag har ju det samlat på ett ställe, så på så sätt hur det blivit bättre, 
lättare att hålla ordning. På ett sätt eftersom jag egentligen har tre arbetsplatser, så blir 
det liksom att man lägger grejer där och tar man inte med sig det. Så det fungerar 
bättre nu. 

 
 
Händelseförlopp i en reflekterande inlärning utifrån teoretiska perspektiv.  
R4 har med hjälp av de digitala verktygen förenklat hans arbete med att hålla bättre ordning 
på sina anteckningar. Han har lärt sig att utarbeta ett system som gör det lättare att 
systematisera sina arbetsuppgifter genom att alltid ha anteckningarna tillgängliga. R4 har 
genomgått flera åtskiljande situationer när han prövat sig fram i de digitala verktygen. Han 
har genom kognitiva mönster, det han redan kan om de digitala verktygen och en praktisk 
användning lärt sig mer om den digitala anteckningslösningen. Det är främst genom reflektion 
han har använt sina tidigare erfarenheter för att förstå hur han kan skapa ett nytt system för 
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hans anteckningar. Han har med hjälp av en reflekterade inlärning analyserat, kritiserat och 
använt sig av kreativa lösningar för att göra mening till erfarenheterna och därmed gett 
mening till ny kunskap. Erfarenheterna är både av den primära- och sekundära 
erfarenhetsbaserade lärandet. R4 har med hjälp av kropp och sinne samt sina kunskaper om de 
digitala verktygen läst och provat sig fram i flera olika åtskiljande situationer i 
förändringsprocessen. Han har gett det nya arbetssättet en betydelsefull mening för 
arbetsuppgiften, personen har transformerats genom lärandet. 
 
Ökad struktur 
R4 har lärt sig genom att pröva sig fram i de olika digitala verktygen, främst genom att 
använda dem och upptäckt att hans arbete är mer organiserat än tidigare. R4 har anpassat sig 
till det aktivitetsbaserade arbetssättet har med hjälp av sina digitala hjälpmedel och blivit 
bättre på att ta hand om sina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. Genom att alltid ha de 
tillgängliga i arbetet utan att det beror på plats. Det har blivit lättare att identifiera, 
kategorisera och organisera arbetet med hjälp av den digitala anteckningslösningen. 
Förmågan som R4 har utvecklat benämner jag struktur för att han har hittar ett sätt att bättre 
strukturera upp sina arbetsuppgifter. 

6. Diskussion  
Den föreliggande studien ville fördjupa kunskapsområdet om medarbetarnas erfarenheter i en 
arbetsuppgiftsförändring till det aktivitetsbaserade arbetssättet. Resultatet visar variationer i 
både inlärningsstrategier och förmågor.  
 
6.1 Resultatdiskussion  
Med hjälp av de två frågeställningarna; Vilka skilda uppfattningar har medarbetarna om hur 
och vad de lär sig i och med att arbetsuppgiften förändras till ett aktivitetsbaserat arbetssätt 
kunde variation ses i erfarenheterna. Resultatet visar hur de använder olika 
inlärningsstrategier och vilka förmågor de har utvecklat. Respondenterna uppfattade att de lärt 
sig med hjälp av emotionellbaserad-, handlingsbaserad-, kunskapsbaserad- och reflekterande 
inlärning. Förmågorna respondenterna uppfattade att dem har lärt sig i samband med 
arbetsuppgiftsförändringen var ökad intern rörlighet, ökad professionell autonomi, ökat 
samarbete och ökad struktur.  
   Enligt Jarvis (2009b) och Kolb (1986) bestämmer individen själv vilken inlärningsstil som 
har mest betydelse för den enskilda situationen och utifrån olika personligheter. Det kan vi se 
i den föreliggande studien då det skiljer sig i respondenternas uppfattningar om vilka 
inlärningsstilar de främst har använt i arbetsuppgiftsförändringarna. Det är ett resultat utav 
vad individen anser vara viktigast i en inlärningsprocess. R1 utgår ifrån en mer divergent 
lärostil när hon aktivt valt att arbetat med att organisera arbetsuppgifterna utifrån tid och plats 
för att öka hennes livskvalitet. R3 utgår ifrån en mer ackommodativ lärostil när han har valt 
att vara mer interaktiv med medarbetare på kontoret för att öka kunskapen i sina 
arbetsuppgifter. Utifrån variationen i de val som respondenterna uppfattar sig använda i 
erfarenheterna stödjer detta Jarvis och Kolbs teori för att inlärningsstilarna är ett resultat av 
individens biografi. Individen genomgår tre dimensioner i lärandet, kognitivt, emotionellt och 
praktiskt och därmed ger det individen nya erfarenheter. Erfarenheten i sin tur handlar om 
individens egen preferens av hur den nya lärdomen kognitivt placeras under sociala koder och 
kulturella sammanhang. Utifrån perspektivet synliggörs skillnader i hur personligheter har 
med olika beteenden i det mänskliga lärandet att göra. Det är en biografisk produkt i hur 
preferensen av inlärningsstil kommer till att se ut i olika erfarenheter. Respondenternas 
inlärningsstrategier innebär att det primära- och sekundära erfarenhetsbaserade lärandet är 
oskiljaktiga när dem uppfattar hur dem har lärt sig. Jarvis (a.a) menar att individen lär med 
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hjälp av det primära erfarenhetsbaserade lärandet bara genom att leva och att det sekundära 
erfarenhetsbaserade lärandet tar större plats i det vuxna livet. Resultat från den föreliggande 
studien visar att det inte går att undvika sinnesintrycken i respondenternas uppfattningar i 
lärandestrategierna eftersom sinnen som syn och hörsel är delar av att kommunicera, läsa och 
att använda digitala verktyg.  
 
6.2 Koppling till tidigare forskning 
Park och Choi (2016) studie visar att det informella lärandet anses som det mest användbara 
inom arbetsplatslärande som visats utifrån olika arbetsplatser. Utifrån resultatet på den 
föreliggande studien kan vi se att erfarenheter av det informella lärandet på arbetsplatsen är 
genomgående hos alla respondenter. Därmed kan vi resonera att det finns ett tydligt samband 
mellan den aktivitetsbaserade arbetsplatsen och att det gynnar det informella lärandet som den 
ursprungliga idén av att skapa den här typen av arbetsplats. Maier, Thalmann och Shadow 
(2010) såg på det informella lärandet på flexkontor. Studien visade att arbetssättet gav 
möjligheter som att lära ifrån varandra, lära utanför sina grupper, och lära om individuella 
intressen. I likhet med resultat från den föreliggande studien ser vi att en av respondenterna 
(R3) ansåg att det var främst kunskapsutbyte mellan medarbetare som bidrog till lärandet. R1 
menade att hon lärt sig att vara mer rörlig i hur hon kategoriserar arbetsuppgifterna så att de 
stämmer bättre överens med hennes privatliv. Här handlar det om att R1 organiserar hennes 
arbetsuppgifter utifrån hennes egna intressen vad hon anser sig ha mest betydelse för hennes 
livskvalitet. Studien från 2010 visade att det behövdes fler digitala lösningar för att ytterligare 
främja det informella lärandet på flexibla arbetsplatser. Idag åtta år senare har det hänt otrolig 
utveckling i vår digitalisering och kan med säkerhet säga att det informella lärandet sker 
kontinuerligt med hjälp av digitala verktyg. R2 berättar om hur hon själv måste gå in på nätet 
och lära sig om de nya programmen för att hänga med i sina arbetsuppgifter. R1 använder sig 
av mobila digitala verktyg för att flytta sig till en miljö som hon anser är passade för 
arbetsuppgift och humör. R4 har med hjälp av digitala verktyg förenklat sina 
anteckningslösningar och har bättre ordning i sitt arbete uppe i molnen. Respondenterna lär 
sig på genom att läsa, delta och pröva sig fram på arbetsplatsen utifrån olika mobila 
informations- och kommunikationstekniker. Det blir en otydlig gräns mellan det formella- och 
informella lärandet som Jaldemark (2013) förklarar i sin studie. Vi rör oss ständigt mot det 
Jaldemark (a.a) kallar en kunskapsdemokratisering vilken idag underlättar för medarbetare att 
öka självständighet i sina arbetsuppgifter och dess utveckling. Park och Choi (2016) studie 
visar att informella lärande situationer kan höja medarbetarnas arbetsprestation om hen är 
positiv till arbetsplatslärande. Detta är en väsentlig del i att ta hänsyn till medarbetares egen 
utveckling genom arbetsplatslärande för att medarbetaren inte ska stanna kvar i gamla 
mönster utan uppnå en vilja till förändring och utveckling i sina arbetsuppgifter.  
   Lancaster och Di Milla (2015), och Coetzer (2007) studie visade att relationer är en 
avgörande faktor för lärande. Detta kan även ses i den föreliggande studien som visar resultat 
på att kunskapsutbyte mellan kollegor är en viktig del av lärandet i arbetsuppgiften. R3 anser 
att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen öppnar upp för den här typen av lärande miljö. R3 
ansåg att utvecklingen av arbetet sker genom dialoger och interaktiva möten med kollegorna 
som i likhet med det Lancaster och Di Milla (a.a) menar om att tid till öppen kommunikation 
och reflektion är viktiga biståndsdelar i relationer på arbetsplatsen. 
   I Coetzers (2007) studie ansåg medarbetare att observationer var en avgörande del i det 
informella lärandet på arbetsplatser, det är en skillnad från resultatet i den föreliggande 
studien. Ingen av respondenterna menade att observation var en del i lärandet i 
arbetsuppgiftsförändringen. Det kan bero på att i avsaknaden av fasta platser går den naturliga 
observationen av den som sitter vid sidan av en dag in och dag ut förlorad. Den största 
skillnaden utifrån den tidigare forskningen som både Lancaster och Di Milla (2015) och 
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Coetzer (2007) menar är att ledarskap och företagsledning är viktiga delar av 
arbetsplatslärande. Detta nämnes inte av någon av respondenterna i undersökningen. Det syns 
att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen har lyckats med att stärka medarbetaren och ger dem 
mer ansvarskänsla i och med hennes arbetsuppgifter. Ledarskapet blir personligt och därmed 
främjar en professionell autonomi hos medarbetaren. Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen 
främjar till att ha en plattare organisationsstruktur.  
 
6.3 Metoddiskussion 
Studien hade fördelar som att kontoret som undersöktes hade stått klart i cirka två år när 
studien genomfördes. Det innebär att respondenterna har hunnit förstå och kan se att 
arbetsuppgiften har förändrats och hunnit reflektera kring det. De har också börjat förstå hur 
det aktivitetsbaserade arbetssättet har förändrat dem själva i processen. En annan fördel är 
även att den föreliggande studien bedrivits under en fenomenografisk metodansats då 
resultatet visar en variation i det mänskliga lärandet. Detta är viktigt inom det relativt nya 
kunskapsområdet kring lärande på aktivitetsbaserade arbetsplatser för att förstå att 
medarbetare lär sig olika. 
   Efter genomförandet av den föreliggande studien kunde studien även se nackdelar. Till 
exempel med tvåstegurvalet, då studien tilldelades respondenter av personen som var ansvarig 
för detta på kontoret. Det kan ha inneburit att den grupp av respondenter som tilldelades är av 
en mer homogen grupp av människor. Dock på grund av den fenomenografiska 
metodansatsen kunde variationer i lärandet synliggöras. Andra nackdelar som observerades 
under undersökningen var att den miljön som de två första intervjuerna gjordes i, var inte den 
mest lämpliga i en kvalitativ studie. Även om det anses vara en trygghet för respondenter att 
välja plats kunde jag ha varit mer bestämd om vart på kontoret det hade passat för en sådan 
typ av intervjustudie, för att få uttömmande svar från respondenterna. I efterhand kan jag även 
se att det var jag som forskare och intervjuare som trivdes mer i de sista två intervjuerna 
eftersom jag var varmare i kläderna. En annan nackdel som observerades under hela studiens 
gång var att jag var ensam i hela arbetet och att det är enbart min förförståelse som ligger till 
grund i den kvalitativa analysen. Det är lätt att min subjektiva uppfattning om något inte 
skrivits ned i den föreliggande studien. 
   Kritiska aspekter gällande medarbetarnas lärande utifrån den föreliggande studien härleds 
till att medarbetare under flera års tid har skapat, pratat och lyssnat hur man ska tänka, arbeta 
och utvecklas på ett aktivitetsbaserat företag. Redan vid första kontakt när missivbrev och 
frågor skickades till respondenterna har de kunnat förbereda sig till att prata om 
generella kvaliteter som den aktivitetsbaserade arbetsplatsen bör främja. Det kan innebära att 
kvaliteterna respondenterna anser sig utvecklat är allmänna tankar kring ämnet och inte deras 
egna uppfattningar. Eftersom forskningsetiska regler handlar om att berätta vad det är som 
undersöks hos respondenterna är det svårt att undgå detta.  
 
6.4 Slutsatser 
Med ökad kunskap gällande respondenternas lärande i en arbetsuppgiftsförändring kan den 
föreliggande studien argumentera för att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen ökar den 
professionella autonomin, samarbete, rörlighet och struktur. Förmågorna har utvecklats i 
förhållande till olika inlärningsstrategier av respondenterna. Erfarenheterna som 
respondenterna uppfattar i den nya organisationsstrukturen är kvaliteter som det 
aktivitetsbaserade kontoret har som syfte att främja och därmed anser den föreliggande 
studien att syftet uppnåtts och att frågeställningarna har besvarats. 
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6.5 Fortsatt forskning  
Fortsatt forskning på kunskapsområdet lärande på aktivitetsbaserade arbetsplatser är 
fortfarande aktuellt då studien gjordes på en liten respondentgrupp. Det hade varit intressant 
att undersöka inlärningsstrategier utifrån personligheter, kön och hur det förändras genom 
olika tider i livet. Andra områden som observerats under studien handlar om 
arbetsplatslärande och om det egentligen går att lära sig något annat än det som är tänkt efter 
en organisationsförändring eller hur medarbetare observerar varandra då rörligheten på 
arbetsplatsen är kontinuerlig.  
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Bilaga 1 
 
Till ___!  
 
Jag heter Sabina Larsson och skriver min kandidatuppsats i ämnet pedagogik på Mälardalens 
Högskola. 
 
Allt fler organisationer implementerar aktivitetsbaserade arbetssätt i verksamheter och därför 
är det viktigt att bredda kunskapen om hur medarbetare erfar arbetsuppgiftsförändringar och 
uppfattar dem i relation till den aktivitetsbaserade arbetsplatsen.  
 
Med hjälp av respondenter som varit med om en omorganisering till det aktivitetsbaserade 
arbetssättet, kan studien bidra till att visa på fördelar och nackdelar i lärandet med 
omorganiseringar till det modernare arbetssättet.  
 
Intervjuerna kommer att pågå i ca 30–45 minuter för att få utvecklade svar utifrån ett antal 
frågor. Intervjuerna äger rum under tidsperioden den 5 december till den 16 december 2016. 
 
Intervjuerna kommer att spelas in och en anonym transkribering av datainsamlingen kommer 
att ske. Respondenternas svar kommer att behandlas konfidentiellt och med försiktighet, all 
data används enbart i denna undersökning och makuleras efter godkänt betyg på uppsatsen.  
 
Medverkan är frivillig och respondent kan också avbryta sin medverkan när som helst utan 
vidare förklaring.  
 
Har ni frågor eller funderingar kring studien vänligen kontakta mig eller min handledare, 
lektor i pedagogik, Dan Tedenljung vid Akademin för Utbildning, Kultur & Kommunikation 
vid Mälardalens högskola (se kontaktuppgifter nedan). 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Sabina Larsson.  
 
Mail: sln16011@student.mdh.se 

 
Dan Tedenljung 
Mail: dan.tedenljung@mdh.se  
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Bilaga 2  
 
Intervjuguide 
 
Arbetsuppgiften  
Berätta om dina arbetsuppgifter.  

Hur gick tankarna inför omorganiseringen till den aktivitetsbaserade arbetsplatsen?  

Beskriv hur arbetsuppgifter har förändrats med den aktivitetsbaserade arbetsplatsen (Tid, 
plats, rutiner och förvaring). 

Vilka rutiner i arbetsuppgiften var lättast resp. svårast att ändra på?  

Berätta om vilka möjligheter resp. hinder det finns för utveckling i arbetsuppgifterna i 
förhållande till den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. 

Hur ser kommunikationen ut hur på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen? (Mer, mindre, bättre 
eller sämre, varför?) 

Utveckling  
Anser du att arbetsplatsen har medfört en kunskap/kompetensutveckling av arbetsuppgiften? 
(Hur och varför, varför inte?) 

Kan du berätta om hur upplevelsen om arbetsuppgiftsförändringen på den aktivitetsbaserade 
arbetsplatsen har förändrats över tid? 

Anser du att någon kompetens (arbete/person) har utvecklats mer i förhållande till det 
flexiblare arbetssättet och arbetsplatsen? 

Hur anser du omorganiseringar till en aktivitetsbaserad arbetsplats kan göras på bästa sätt? 

 
Vilka reflektioner gör du efter detta samtal? 

 
Hjälpande frågor 

Vad menar ni med att.. ?  

Kan ni förklara vad ni menar med..?  

Förklara vad ni lägger i ordet..? 

Kan ni utveckla..? 

  

 
 
 


