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Syftet med studien är att undersöka hur lärandet framgår inom lageryrket. Fokus är på 
lagerarbetares egna erfarenheter och hur de själva beskriver att de utvecklade sitt 
yrkeskunnande och sin kompetens, samt undersöka vilket stöd de hade av den formella 
introduktionen som arbetsgivaren tillgodosåg, såväl som den informella, av sina kollegor. 
Denna uppsats ämnar att behandla lärandet inom lageryrket. En kvalitativ metod har använts, 
där det empiriska materialet samlats genom semistrukturerade intervjuer. Fokus i studien är 
på informellt, formellt, utvecklingsinriktat och anpassningsinriktat lärande. Begreppen har 
tillämpats i studien genom att sättas i relation till lagerarbetares erfarenheter av hur de blivit 
kompetenta lagerarbetare.  
 
Resultatet visar att trots kort formell introduktion lyckas lagerarbetare lära sig 
arbetsuppgifterna, det är dock det informella lärandet som är mest utmärkande på 
arbetsplatsen. Lageryrket kräver inte några speciella förkunskaper. Anställda på företaget lär 
sig genom att göra. Det utvecklingsinriktade och anpassningsinriktade lärandet tillämpas i 
studien genom att kopplas ihop med dels hur medarbetarna utvecklar sin kompetens men även 
hur fria personalen är på arbetsplatsen. Gemenskapen och stödet av kollegorna är 
betydelsefullt för att utveckla sin yrkeskompetens och trygghet på arbetsplatsen. 
Avslutningsvis sammanfattas studien med en motiverande förklaring att studien är av 
pedagogisk relevans då det framgår att lärande på arbetsplatsen är avgörande för att bidra till 
en ökad kompetensutveckling. Studien bidrar med ett sätt att se på lärande på arbetsplatsen i 
och med kopplingen mellan olika teorier och tidigare forskning, inom lågstatusyrken. Det 
skulle vara intressant att studera liknande område utifrån ett genusperspektiv eller 
chefsperspektiv.  
 
Nyckelord: Informellt lärande, formellt lärande, arbetsplatslärande, utvecklingsinriktat och 
anpassningsinriktat lärande, lageryrket 
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1.	Inledning	och	problemområde	

Dagens samhälle och arbetsliv kan framstå som krävande i och med att företag allt mer 
strävar efter att bli vinstdrivande snarare än att se till att personalen trivs. Enligt Per-Erik 
Ellström (1992) ska en arbetsplats sträva efter särskilda kvalifikationer när de rekryterar ny 
personal. Dessa kvalifikationer förklarar Ellström (a.a.) oftast är socialt konstruerade då de 
utgår från särskilda sociala processer samt efterfrågan av speciell kompetens. Att vara 
kompetent eller ha rätt kvalifikationer för ett yrke menar Ellström (a.a.) innebär att vara rätt 
person på rätt plats, förstå arbetsuppgifterna och ha rätt kunskaper och färdigheter. Han 
förklarar även att lärandet sker under en mycket mer begränsad tid i okvalificerade yrken. 
Kortfattat kopplar han ihop kompetens med individen och kvalifikationer med arbetet. 
Kvalifikationer kan vara centrala när arbetsuppgifterna kräver en viss kompetens av den 
anställda. 	
 
Inom lageryrket är arbetsplatsen centrum för kompetensutveckling eftersom det finns så få 
formella utbildningar tillgängliga. Lagerarbetare lär genom att befinna sig på arbetsplatsen 
och utföra arbetsuppgifterna. Mitt intresse beträffande ämnet utvecklades under de senaste 
åren vid samtal med lagerarbetare. Det var intressant att höra hur samma arbetsplats kan vara 
annorlunda beroende på vem det handlar om. Beträffande lagerarbetare nämndes att det sällan 
efterfrågas tidigare kunskaper för att vara kvalificerad för jobbet. Lagerarbetare lär sig de 
flesta arbetsuppgifterna av medarbetare på arbetsplatsen som gör samma jobb som de själva 
blivit anställda att göra. Några har delat med sig av att det som nyanställd kan uppstå frågor, 
hinder och missförstånd som kan bero på diverse anledningar, dels kan det handla om 
bristande kommunikation, svag introduktion, för lite information eller okunskap. I många fall 
benämns lagerjobb som lågstatusyrken i och med att de inte kräver någon tidigare utbildning. 
Många av arbetsannonserna på Ranstads hemsida söker en noggrann, effektiv och fingerfärdig 
lagerarbetare (Ranstad, 2019). Andra kvalifikationer som krävs är i princip bara att personen 
ska kunna förstå och göra sig förstådd på svenska. Detta medför att de flesta är kvalificerade 
för arbetet vilket gör att många har detta som sitt första jobb. Det inte alla förstår och vet är att 
det ofta krävs något mer komplexa kvalifikationer, att det inte är alla som klarar av 
arbetsuppgifterna.  
 
Det är viktigt enligt arbetsmiljölagen att upplärning och introduktion är enligt avtal och 
genomförs grundligt. Det finns krav på arbetsgivaren att se till att den nyanställda får tillgång 
till relevant information, samt lämnar den nyanställda med goda kunskaper. Enligt 
Arbetsmiljölagen, förkortat AML (1977:1160) 3 kap. 3 § så ska 
 

Arbetsgivaren (…) se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under 
vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara 
förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den 
utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. 
Arbetsgivaren skall se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner 
får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall. 
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En liknande formulering finns i AML 3 kap. 3 § 2 st; 

Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig 
åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets 
planläggning och anordnande skall beaktas att människors förutsättningar att utföra 
arbetsuppgifter är olika. 

Relevansen med ovanstående citat, kopplat till den aktuella studien blir således att se ifall 
dessa kriterier beträffande arbetsgivaren följs på arbetsplatsen som nämns i uppsatsen.  
 
1.1 Syfte och forskningsfrågor  
Syftet med studien är att undersöka hur lärandet framgår inom lageryrket. Fokus är på 
lagerarbetares egna erfarenheter och hur de själva beskriver att de utvecklade sitt 
yrkeskunnande och sin kompetens, samt undersöka vilket stöd de hade av den formella 
introduktionen som arbetsgivaren tillgodosåg, såväl som den informella, av sina kollegor. 
Följande forskningsfrågor ligger till grund för studiens utförande:  
 

i. Hur beskriver lagerarbetarna sina första erfarenheter av yrket?  
ii. Vad beskriver lagerarbetarna var det som fick dem att bli kompetenta lagerarbetare?  
iii. Hur kan lagerarbetarnas erfarenheter användas för att utveckla introduktionen in i 

yrket?  

2.	Tidigare	forskning			

2.1 Litteratursökning 
De sökmotorer som användes vid litteratursökningen var Google Schoolar, en databas som 
bland annat har artiklar och avhandlingar. ERIC, en ämnesspecifik databas med undervisning 
och utbildning som grund, samt SwePub där det går att hitta svenska forskares studier. 
Sökandet efter artiklar och teorier har skett kontinuerligt under studiens gång, med den första 
sökningen 2019-01-29 och den sista sökningen 2019-05-15, detta för att förbättra och bredda 
förståelsen om området. Texternas sökord har varit: Introduction on workplace*, Workplace 
learning*, Informal learning in the workplace*, Socialization practices*, Employee 
Learning*, learning through work* och Learning Environments*. Träffbilden var stor men 
innefattade inte några specifika forskningsresultat om lager, lagerarbetare och liknande 
yrkeskategorier. I och med det valdes ett fokus och en avgränsning på forskning som handlar 
om individers lärprocess på arbetsplatser, både som nyanställda och erfarna arbetare.  
 
2.2 Ökad arbetsprestanda på grund av möjligheten till socialisering   
Meryl R. Louis, Barry Z. Posner och Gary N. Powell (1983) har genomfört en kvalitativ 
studie vilken studerade hur anställda på en arbetsplats har kommit fram till att nyanställda 
anpassade sig bäst och snabbast genom att ta del av en väl genomförd socialiseringsprocess. 
Andra resultat som Louis, Posner och Powell (a.a.) kom fram till var sambandet mellan 
effektiva nyanställda som anpassade sig snabbt och tillgängligheten till de andra anställda 
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genom aktiviteter eller faddrar, därmed har det framkommit att mitt resultat delvis är 
reviderat.  
 
En liknande studie har Christopher Orpen (1997) genomfört med syftet att undersöka om 
mentorer gjorde att anställdas engagemang och arbetsprestanda ökade. Även i den studien 
framkom det att det finns ett samband mellan bra prestationer och mentorsprogrammet. Då 
det visade sig att de som haft en mentor dels var mer engagerade inom sitt företag samt att de 
lyckades bättre med sina uppgifter, kände sig tryggare och mer självsäkra. 
 
Stephen Billett (2001) har även han gjort en studie på anställda där hans syfte var att belysa 
vilka faktorer som leder till ett ökat lärande på arbetsplatsen. Billett (a.a.) förklarar i sitt 
resultat att det handlar om att vara delaktig i sitt eget lärande och återkoppla till chefen vad 
som var bra och mindre bra så att lärandet kan utvecklas och bli så bra som möjligt. Detta 
menar Billett (a.a.) gör att de anställda känner sig engagerade och delaktiga i sitt eget lärande. 
 
2.3 Informellt och formellt lärande på arbetsplatsen  
Michael Eraut (2004) skriver om hur informellt lärande kan synas på en arbetsplats. Eraut 
(a.a.) förklarar att informellt lärande kan ge större möjlighet till att vara flexibel och fri, ofta i 
alla fall när det handlar om vuxenutbildning. Detta kan liknas med Billetts (2001) studie då 
även Eraut (2004) letade efter omständigheter som kan påverka en individs lärande i olika 
sammanhang både indirekt och direkt. En slutsats som framgick var att lärande ofta sker 
genom att aktivt göra saker på arbetsplatsen, och att det senare leder till att de anställda får 
bättre självförtroende. Utöver tidigare nämnda forskare har även Alan Coetzer (2007) utfört 
en studie som handlar om introduktion och upplärning på arbetsplatsen, anställdas upplevelser 
av hur läroanpassade deras arbetsplatser är. Dels hur läroprocesserna kan se ut men också hur 
deras chefer anpassar arbetsmiljöerna efter lärande. I sin slutsats nämner Coetzer (a.a.) att 
många företag fokuserar mer på att de nyanställda ska få rätt upplärning, än att de som jobbat 
där länge ska uppdatera eller utveckla sina kunskaper.  
 
En annan intressant faktor som tas upp och som kan kopplas ihop med ovanstående forskning 
är att majoriteten av svaren pekar på att de anställda lär sig bäst genom informellt lärande och 
att ta hjälp av sina arbetskamrater. Martin Perry och Alan Coetzer (2008) har senare gjort en 
liknande studie där fokus är på de anställda men utifrån chefernas perspektiv. Perry och 
Coetzer (a.a.) förklarar att studien kan vara till hjälp för chefer när de ska se till att deras 
anställda får tillgång till den bästa introduktionen och de bästa upplärningsmöjligheterna. I 
resultatet framgår det att många betraktar att formell utbildning kostar företaget för mycket 
pengar och att det är därför många fokuserar på det informella lärandet. Det här är även något 
som betonas i en relativ ny studie av Yoonhee Park och Woojae Choi (2016). De genomförde 
en studie på anställda, där det framkom att det informella lärandet är mest användbart på 
arbetsplatsen när det kommer till hur de anställda lär sig för att det ökar de anställdas 
prestation på arbetet. Dock nämner Park och Choi (a.a.) att både informellt och formellt 
lärande är viktiga att ha på en arbetsplats men att det var det informella som de anställda lärde 
sig mest genom.  
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Sam Paldanius (2016) skriver liknande om arbetsplatslärande ur ett perspektiv som fokuserar 
på monotona yrken, det vill säga yrken som strävar efter att arbetsuppgifterna sker efter 
rutiner, samt där det finns en tidsram som de anställda bör hålla sig inom. Enligt honom finns 
det goda möjligheter till lärande inom arbeten som sker monotont. Paldanius (a.a.) nämner 
även att det finns tidigare forskning inom området som berör de yrken som har bland annat 
låga kvalifikationskrav vilka grundas i bland annat Taylorism och Fordism som fokuserar på 
industriyrken och massproduktion. Dock redogör Paldanius (a.a.) för den tidigare forskningen 
inom området och hävdar att det är svårt att ha en lärandemiljö på en arbetsplats som jobbar 
monotont och resultatet som framkommer visar att det är både fysiskt och mentalt 
ansträngande att arbeta på en arbetsplats där arbetsuppgifterna är monotona. Det förklaras 
även att det finns potential till att lära sig på annat sätt, genom kollegor, andra avdelningar 
och socialt.  
 
Sammanfattningsvis handlar ovanstående tidigare forskning om arbetsplatslärande dels om att 
de anställda ska känna sig delaktiga i sitt lärande. Det handlar även om att de utvecklas bäst 
om de får hjälp av kollegor, samt känner sig mer självsäkra och trygga i sig själva och jobbet 
om de får ta del av andra socialiseringsprocesser. Socialiseringsprocesser så som aktiviteter 
på och utanför arbetet. Många arbetsplatser lägger stor vikt på introduktionen men senare 
glömmer bort att aktualisera de anställda som vill utvecklas på arbetsplatsen, samt att ett 
lärande kan ske även fast det är ett monotont yrke.  

3.	Teoretisk	utgångspunkt 

3.1 Informellt och formellt lärande 
Valet att använda Per-Erik Ellström och Glenn Hultmans (2004) teori om informellt och 
formellt lärande har sin grund i mina egna erfarenheter beträffande det aktuella området. 
Inledningsvis när jag läste på om olika teorier framkom flera som hade kunnat anses som 
relevanta till studien. Dels det sociokulturella perspektivet som enligt Roger Säljö (2000) 
innebär att individer lär sig i sociala sammanhang, genom interaktion med varandra. Även 
erfarenhetsbaserat lärande som David Kolb (2014) beskriver som en process där individen 
förstår genom att göra om, alltså att lärandet sker i interaktionen med andra människor genom 
att individen tar sina erfarenheter till hjälp. Då det i en kvalitativ studie är viktigt att välja en 
teori som passar till den aktuella studien slutade det med att jag valde att fokusera på Ellström 
och Hultmans (2004) teori då de berör pedagogik i arbetslivet, vilket är något denna studie 
också har för avsikt att göra.  
 
Informellt och formellt lärande enligt Ellström och Hultman (2004) är en teori som omfattar 
skilda sätt på vilket individer lär sig och tar till sig ny kunskap. Författarna förklarar att det 
formella lärandet kan vara den utbildning arbetsplatsen erbjuder som ett obligatoriskt 
moment, något som är planerat och målinriktat. Det informella lärandet är istället exempelvis 
det som sker under hela dagen när individen lär sig av sina kollegor, något som kan ske både 
medvetet och omedvetet. Det nämns att fokus numera ligger mer på det informella lärandet 
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för att som anställd alltjämt kunna utveckla sin kunskap för att hela tiden vara beredd på att 
lösa problem som kan uppstå.	
 
Ellström (1996) redogör för att en arbetsplats både ska erbjuda formell och informell 
utbildning för att öka sina chanser att bli vinstdrivande i och med kombinationen av de båda 
gör att de anställda ständigt uppdaterar och utvecklar sina kunskaper. Det redogörs även för 
vad kompetens innebär, att det är en tillgång som individen har gällande specifika uppgifter i 
arbetet. Dessa tillgångar förklarar Ellström (a.a.) kan vara färdigheter av olika slag och 
erfarenheter som individen har att tillgodose. Det finns olika perspektiv som Ellström (a.a.) 
redogör för som berör olika sorters lärande, det kognitiva perspektivet fokuserar på den 
formella undervisningen närmare bestämt individens tillskrivning av de plötsliga idéer och 
intryck som ligger i interaktionen med omgivningen. Det kontextuella perspektivet berörs 
även, som istället lägger fokus på det informella lärandet och samspelet mellan individen och 
det som finns runtomkring. Det kontextuella perspektivet är mer erfarenhetsbaserat medan det 
kognitiva perspektivet utgår från mer teoretiska kunskaper. Ellström (a.a.) ser dock att en 
kombination av de båda leder till bäst resultat, genom att vara en del av vardagen för alla som 
arbetar, på olika sätt, visar det hur de är betydelsefulla inom arbetslivet. Ellström (a.a.) 
redogör för att det helst ska vara en balans mellan hur arbetsplatsen är utformad, vad den har 
att tillgodose den anställda med samt hur villig individen själv är till att ta initiativ, lära sig 
och utvecklas.  
 
Ett perspektiv som ibland kan påminna om det kontextuella perspektivet är det sociokulturella 
perspektivet som Säljö (2000) beskriver som ett perspektiv som innefattar hur individer lär sig 
i praktiken, av varandra, genom kommunikation. Han klarlägger att det är sociala och 
kulturella händelser som har format oss till de vi är idag, bland annat hur vi pratar med 
varandra, hur vi handlar i situationer och hur vi bearbetar problem. Detta kan därför 
understryka Ellströms (1996) teori då båda menar att lärandet sker i interaktionen mellan 
individer och att det är kontext- och situationsbundet.   
 
Ellström (1996) utvecklar relevansen av begreppet kompetensutveckling, ett begrepp som 
växer fram mer och mer i dagens samhälle då det på nästintill alla arbetsplatser bedrivs någon 
form av lärande och detta lärande förklarar Ellström (a.a.) är kompetensutveckling. 
Kompetensutveckling kan ses som ett samlingsbegrepp som innefattar utveckling både hos 
den anställda på företaget men också själva företagets utveckling, allt för att uppfylla de krav 
som finns för att arbetet ska bli utfört. Han förklarar det också som förberedande insatser för 
att underlätta arbetsplatslärandet. Kompetensutveckling i den här uppsatsen kommer därför 
användas som synonym med arbetsplatslärande. 
 
3.2 Utvecklingsinriktat och anpassningsinriktat lärande  
Ellström och Hultman (2004) redogör för utvecklingsinriktat lärande, som innebär att de 
anställda känner att det finns utrymme att ställa frågor och ändra sitt arbetssätt. Vilket i sin tur 
kan gynna den anställda i det avseendet att de utvecklas genom diskussioner som kan leda till 
större förståelse rörande arbetet, rutiner och mål. Det utvecklingsinriktade lärandet kan 
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dessutom kopplas ihop med kompetensutveckling då de båda innefattar att individen 
utvecklar sina kunskaper genom att testa sin kompetens. Ellström och Hultman (a.a.) förklarar 
därför att en arbetsplats som strävar efter att genomföra ett utvecklingsinriktat lärande är en 
arbetsplats som bryr sig om sina medarbetare, eftersom de då vill att den anställda ständigt 
ska utvecklas. En sådan arbetsplats menar de även erbjuder mycket frihet i och med att 
arbetsuppgifterna ska utföras. En motsats till det lärandet är anpassningsinriktat lärande, som 
till skillnad från utvecklingsinriktat lärande inte erbjuder individer att vara lika fria i sitt 
lärande. Ellström (1996) redogör för vad som utmärker ett anpassningsinriktat lärande är ett 
lärande som håller sig mer inom ramarna, med förbestämda regler och rutiner. En arbetsplats 
som går efter ett sådant slags lärande medför en låg grad av delaktighet hos sina anställda då 
det inte finns så mycket att säga till om då lärandet redan är anpassat efter vad det är för 
arbetsuppgifter som ska utföras. Dock är det som med informellt och formellt lärande att för 
att få bäst resultat är kombinationen det ultimata, att både ha lite regler och förbestämda mål 
men även låta medarbetarna känna sig delaktiga så att de kan ställa frågor och utvecklas på 
det sättet.  

4.	Metod	

4.1 Metodologi  
Alan Bryman (2011) förklarar att kvalitativ forskning fokuserar mer på individers 
uppfattningar av ett specifikt fenomen där resultatet ska besvara forskningsfrågorna, samt att 
verkligheten är förändring och ständigt kan omskapas. Intresset låg i att ta reda på komplexa 
erfarenheter av lagerarbetare, deras egna uppfattningar och hur de själva beskriver att de 
utvecklade sitt yrkeskunnande och sin kompetens. Den kvalitativa metoden blev därför mest 
lämplig för den här studien. Genom att använda den kvalitativa metoden avsåg jag även 
undersöka vilket stöd personalen på arbetsplatsen hade av den formella introduktionen som 
arbetsgivaren tillgodosåg, såväl som den informella, av sina kollegor. Det fanns lite tidigare 
forskning om lagerarbetare vilket bidrog till att jag valde att göra en fördjupande studie av 
lagerarbetares egna erfarenheter och tankar om sitt yrke. Valet av metod föll på ett kvalitativt 
perspektiv och på semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Jag har en 
personlig koppling till lageryrket vilket medför att jag genomgående tagit hänsyn till att det 
både kan vara en styrka och en risk. En styrka för jag lättare har kunnat tagit till mig 
informationen som respondenterna delat med sig av. En risk då det gav en förförståelse som 
kunde leda till att jag gick in med en förbestämt uppfattning om hur utfallet skulle bli.  
 
Intervjuer ligger till grund för studien då den avsåg att fördjupa förståelsen över hur några 
specifika lagerarbetare erfar och uppfattar hur det gick till när de själva utvecklade den 
kompetens och yrkeskunnighet de upplevde att de behövde. Bryman (a.a.) förklarar att en 
kvalitativ forskning har en induktiv syn på sambandet mellan det teoretiska i förhållande till 
det praktiska. Andreas Fejes och Robert Thornberg (2015) redogör för att en induktiv ansats 
är föränderlig, vilket innebär att den sanning som kan framkomma efter en studie med 
induktiv grund inte behöver vara den korrekta och bestående sanningen.  
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Ahrne och Svensson (2015) förklarar att en fördel med kvalitativa studier är att forskaren kan 
komma närmre det studerande objektet med exempelvis intervjuer eller observationer samt att 
observationerna kan bli mer innehållsrika när forskaren har möjlighet att ställa följdfrågor och 
på så sätt komma djupare på området och få svar som senare sammanställs och analyseras. 
Studien har utgått från semistrukturerade intervjuer vilket medförde att respondenterna fick 
prata fritt och genomgående fanns möjligheten att ställa följdfrågor om det var något som 
behövde förtydligas.   
 
4.2 Urval och deltagare 
Martyn Denscombe (2018) förklarar att för att avgränsa sin studie på grund av skilda 
anledningar krävs det att använda ett urval av en population. I den aktuella studien är 
populationen lagerarbetare på ett företag i en liten stad i Mellansverige. I och med den 
begränsade tidsramen var det inte möjligt att intervjua alla på arbetsplatsen vilket gjorde att 
beslutet togs att använda sex personer. Det är en småskalig studie vilket medför att det är ett 
explorativt urval, något som Denscombe (a.a.) förklarar som ett urval där avsikten är att 
studera något som det inte gjorts så mycket tidigare forskning, vilket jag nämnde ovan under 
avsnittet om tidigare forskning. Ett explorativt urval innefattar också att jag som forskare i det 
här fallet ska ha stor möjlighet att åstadkomma mycket information om det aktuella ämnet.  
 
Den empiriska studien bestod av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Vid sökandet efter 
intervjupersoner valdes först och främst något som Denscombe (2018) kallar för 
ändamålsurval, vilket förklaras som ett urval där personerna utses utifrån erfarenheter, något 
som kännetecknar den aktuella studien. I och med att jag sökte upp en grupp lagerarbetare och 
det endast var lagerabetare som kunde delta i studien leder det till att jag gjort ett 
ändamålsurval. Det var enbart dem som uppfyllde kriterierna för studien som hade möjlighet 
att delta. Därför var det inte möjligt att använda personer som befann sig utanför den valda 
populationen och som inte bistod de relevanta egenskaperna som eftersöktes. Medvetet valdes 
tre kvinnor och tre män som respondenter då det fanns tankar på att göra studien utifrån ett 
genusperspektiv. Det valdes tre personer som jobbat längre på företaget och tre personer som 
var relativt nyanställda, ålder på respondenterna var mellan 25 – 50 år. Urvalet la en grund till 
att få ett så brett och representativt urval som möjligt samt se om det framkom några 
skillnader mellan könen.  
 
Urvalet av de lagerarbetare som blev tillgängliga skedde även utifrån ett bekvämlighetsurval. 
Vilket innebär att jag fick tillgång till respondenterna genom kontakter. Denscombe (2018) 
redogör för att de vanligaste anledningarna till att välja bekvämlighetsurvalet är eftersom det 
är enkelt, billigt och smidigt, något som i det här fallet stämmer nästintill helt då det funnits 
en tidsbegränsning och inte några pengar att använda sig av. Detta kan dock uppfattas som en 
risk då det kan leda till att det bara är vissa personer som går med på att bli intervjuade. Hade 
jag istället valt att göra ett annat urval hade det kunnat leda till andra respondenter vilket i sin 
tur hade kunnat göra att resultatet blivit annorlunda. Respondenterna var för mig helt okända 
och benämns fortsättningsvis med fiktiva namn. Det framgår hur länge de arbetat på företaget 
samt ungefär hur gamla de är.  
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4.3 Datainsamling   
Datainsamlingen skedde genom personliga och semistrukturerade intervjuer med avsikten att 
ha ett avslappnat samtal med respondenterna och låta dem prata fritt. Även för att det skulle 
vara möjligt att ställa följdfrågor under samtalets gång för att ta emot djupare svar. 
Denscombe (2018) förklarar att semistrukturerade intervjuer består av teman och ämnen som 
är tänka att beröra det specifika området samtidigt som den som intervjuar är beredd på att 
vara flexibel under samtalet. Intervjuguiden (bilaga 2) har utvecklats och omformulerats 
allteftersom, då jag efter första intervjun insåg att första utkastet hade brister vilket tillförde 
att jag gjorde ändringar i takt med att jag transkriberade. Denscombe (a.a.) redogör för att det 
är lämpligt att använda intervjuer vid komplexa frågor där studien vill få en större förståelse 
över hur somliga fenomen fungerar, intervjuer är bra att använda för att få ett större spektrum 
av användbara svar. Gemensamt för intervjuerna var att trots min förförståelse anträffande 
området och tidigare intervjuer gjorde jag mitt yttersta för att lära mig av varje 
intervjutillfälle. Både intervjutekniken och intervjufrågorna utvecklades efterhand. Jag var 
även noga med att försöka att inte ställa ledande frågor och att genomgående tänka öppet. 
Intervjuguiden underlättade samtalet då frågeområden fanns uppradade där. Avsikten med 
intervjun var att ta reda den specifika individens syn på sin verklighet och för att få ett så 
naturligt och avslappnat samtal som möjligt. Det blev då naturligt att låta intervjun flyta på av 
sig själv och att fylla i med frågor allt eftersom utifrån vad respondenten berättade om.  
 
Första kontakten togs med personalansvarig på företaget som gav ut sammanlagt nio namn 
som kunde tänkas vara intresserade. Därefter mailade jag dem för att se om de var 
intresserade av att medverka och efter jag fått sex personers medgivande skickade jag ut 
missivbrevet (bilaga 1) till respondenterna. Innan varje intervju klargjordes syftet och valet 
bakom studien, jag berättade hur jag tänkte mig intervjun, hur lång tid den skulle pågå (ca. 
30–40 minuter) och hur materialet skulle behandlas. Jag frågade om det var okej att jag 
spelade in för att inte missa viktig information, vilket det var. För att få respondenterna så 
bekväma som möjligt fick de välja plats där intervjun skulle äga rum. Alla valde att jag skulle 
komma hem till dem och vi höll intervjun vid köksbordet. Samtalet inleddes med korta frågor 
för att få respondenterna att känna sig bekväm, därefter kom resterande av frågorna. 
Flexibilitet eftersträvades vilket innebar att respondenterna tilläts redogöra fritt om sina 
erfarenheter. Detta medförde att intervjun blev en mer öppen dialog då den ständigt kunde 
utvecklas åt det hållet som respondenten valde. Inför intervjun informerades respondenterna 
om att de när som helst under intervjun kunde välja att avbryta. I och med att intervjun 
spelades in behövde jag inte tänka på att anteckna det respondenten sade utan kunde lägga allt 
fokus på att lyssna på vad som berättades. Vilket i sin tur tillförde att möjligheten 
uppenbarades att ställa relevanta följdfrågor så att jag förstått personen korrekt.  
 
Denscombe (2018) försåg mig med andra verktyg som jag använde mig av under intervjuerna, 
bland annat sufflerade jag, vilket innebär att jag vid vissa tillfällen upprepade det som 
respondenten sagt för att se om jag förstått det rätt, sen försökte jag även låta det vara tyst för 
att ge respondenten betänketid för att komma på något ytterligare. Jag följde upp, genom att 
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be om exempel samt att jag kontrollerade allteftersom genom att fråga om jag förstått 
personen rätt.   
 
Under en vecka intervjuades en person per dag vilket gjorde att jag under varje intervju hade 
föregående dags intervju färskt i huvudet. Vilket möjliggjorde att frågorna kunde utvecklas 
för att få ut ännu mer av respondenten. Den sista personen intervjuades dock ungefär två 
veckor efter de andra då det var svårt att få ihop en tid som passade. Intervjuerna 
transkriberades ordagrant direkt efteråt så jag kunde förbereda mig inför morgondagens 
intervju genom att gå igenom det vi sagt på dagens intervju. Jag är medveten om att det finns 
en risk med att göra en kvalitativ studie då svaren kan bli få, vilket kan leda till att resultatet 
inte överensstämmer med verkligheten. Utifrån mina resurser och den begränsade tiden jag 
har haft under den här undersökningen så har jag gjort mitt bästa för att få fram ett svar som 
inte blir felaktigt gentemot hur majoriteten uppfattar frågorna. Varje intervju pågick i ungefär 
30-40 minuter och i och med att det var semistrukturerade intervjuer försökte jag utgå från de 
förbestämda teman och låta respondenten svara enligt egna erfarenheter och prata vidare av 
sig själv, något som funkade i de flesta fallen. Annars uppmanades personerna med hjälp av 
frågor eller så ombads dem beskriva specifika situationer så att de kunde fördjupa sig mer i 
ämnet. (Bryman, 2011) Genom att använda det här sättet när under genomförandet av 
datainsamlingen underlättades det för alla inblandade parter. Jag gavs de bästa 
förutsättningarna för att senare ha möjlighet att genomföra en tolkning som ligger sanningen 
så nära som möjligt.  
 
4.4 Studiens giltighet och tillförlitlighet  
I och med att det är en kvalitativ studie används Brymans (2011) begrepp trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och konfirmering som alternativa begrepp istället för validitet och 
reliabilitet. För att stärka pålitligheten har jag utifrån mina tolkningar av deras intervjuer 
använt mig av citat för att visa på att det stämmer samt för att kritiskt granska deras 
berättelser. Det är viktigt att redogöra alla steg som studien tagit i rätt ordning något, som 
förklarats i metodavsnittet där jag förklarat precis hur jag gått tillväga för att genomföra 
studien. Genom att uppge de steg som forskningsprocessen tagit ökar pålitligheten enligt 
Bryman (a.a.). Konfirmering innebär att det ska gå att styrka det som framkommit i resultatet, 
så att jag som utfört studien kan visa att jag inte sagt eller gjort något som har kunnat ändra 
respondenternas svar.  
 
Det är även viktigt att det framgår att det som respondenterna säger stämmer. I denna studie 
blir det tydligt i resultatdelen då det där framgår att olika personer har haft liknade svar på 
samma fråga. Det är däremot svårt att kontrollera trovärdigheten på en persons individuella 
känslor, erfarenheter och uppfattningar, men av den anledningen försökte jag genom att ha 
sex intervjuer öka trovärdigheten på det sättet. (Bryman, 2011)  
 
Å ena sidan kan trovärdigheten öka när respondenterna är anonyma eftersom det kan få dem 
att våga öppna upp sig mer och dela med sig av mer. Å andra sidan kan det göra att 
trovärdigheten minskar då det kan göra att det inte någonstans kan stärkas att det som 
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respondenterna säger faktiskt är sant. I och med att jag genomgående har haft teorin samt 
tidigare forskning i åtanke har det gjort att studiens pålitlighet ökat då jag inte endast sett det 
från ett perspektiv trots att jag varit ensam när jag utfört studien. Bryman (2011) förklarar att 
det kan vara komplicerat att försöka mena på att en kvalitativ studie är helt tillförlitlig. Det är 
därför viktigt att kunna stärka sina antaganden, vilket i den här studien framgår med hjälp av 
citaten. En annan aspekt som är viktig att nämna är att Bryman (a.a.) redogör för sambandet 
mellan teori och metod där han menar att teorierna lägger grunden för hur studien senare 
kommer att tolkas. I och med att jag har utformat min intervjuguide utifrån mina 
forskningsfrågor och mitt syfte har jag avsett att undersöka det som var tänkt att undersöka. 
Dessutom försökte jag vara så förberedd som möjligt innan intervjuerna genom att ha läst 
relevant litteratur inom valt område. Med stöd av teorin, tidigare forskning och egna 
erfarenheter ser jag en koppling och en möjlighet till att resultaten är överförbara till liknande 
yrken.  
 
4.5 Dataanalys  
I och med att intervjuerna spelades in kunde de transkriberas för att ge möjlighet att tolka 
materialet. Fokus låg på det som ansågs relevant för studien vid transkriberingarna och därför 
finns inte några kommentarer anträffande kroppsspråk eller liknande med i studien. Utifrån 
vald metod blev det naturligt att koda materialet. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) 
förklarar att det i en kvalitativ studie med intervjuer som grund är vanligt att använda kodning 
under analysen för att lyfta fram relevanta begrepp. I föreliggande studie togs nyckelord ut 
efter att ha studerat materialet upprepande gånger. Nyckelorden är gemensamma begrepp som 
framkom genom att tyda det insamlade materialet. Dessa begrepp jämfördes ytterligare och 
genom att organisera upp intervjuerna gick det att skapa samband utifrån nyckelorden och 
sammansätta dessa till teman. Dessa teman bedöms som den underliggande meningen i det 
som respondenten talar om. Under analysen framkom flera gemensamma nämnare som blev 
till kategorier som resultatet kommer presenteras utifrån. Resultatet har senare sammanställts 
genom att reducera alla texter och på så sätt fått fram hur jag tolkar att respondenterna har 
uppfattat att lärandet skett på arbetsplatsen. De teman som framkom ur analysen och 
kodningen var ”Perspektiv på valet av yrke”, ”Första kontakten med yrket”, ”Hur 
lagerarbetarna utvecklade sin yrkeskompetens”, ”Lärande i yrket” och sedan ett kort tema om 
”Skillnad mellan könen”. Under vardera tema finns underrubriker för att tydliggöra resultatet 
hur lärandeprocessen sett ut för respondenterna. Det underrubrikerna som tidigare kodats ur 
materialet och bildat ovanstående teman.  
 
4.6 Forskningsetiska principer 
Studien har genomgående tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska 
principer. Jag var noga med att få respondenternas samtycke innan vi påbörjade intervjun, 
samt att jag förklarade att allt material behandlas konfidentiellt, vilket det gjorts då inga 
obehöriga har tagit del av deras svar (se bilaga 1). I och med att jag valt att använda fiktiva 
namn uppfylls ytterligare krav då det gör att respondenternas anonymitet ökar. Jag har även 
förklarat för respondenterna att den insamlade informationen endast kommer användas för 
min aktuella studie, vilket också gör att efter avslutad studie och inlämnat arbete kommer 
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transkriberingarna förstöras. Respondenterna informerades om syftet med studien både i 
missivbrevet innan vårt möte och innan intervjun startade. Respondenterna fick välja plats för 
intervjun för att de skulle känna bekväma. För att utesluta risken för identifiering av 
respondenterna har jag gjort mitt yttersta att det inte ska vara möjligt att utläsa vem som har 
deltagit och vilket företag det rör sig om i föreliggande studie genom att inte använda 
respondenternas riktiga namn, inte heller företagets namn. På grund av nämnda krav kommer 
det inte publiceras allt som sagts.  

5.	Resultat	och	analys		

I följande avsnitt kommer resultatet att presenteras i bearbetad form med tillhörande analys. 
Resultatet presenteras utifrån överrubriker och preciseras med hjälp av underrubriker. Citat 
från respondenterna kommer användas dels för att tydliggöra betydande synpunkter men även 
för att nämna exempel på det resultatet som framkommit utav dem.  
 
Det första som redogörs för är ”Perspektiv på valet av yrke” och kommer under den rubriken 
närmare beskriva vilka ord som var gemensamt under intervjuerna. Därefter kommer ”Första 
kontakten med yrket” sedan ”Hur lagerarbetarna utvecklade sin yrkeskompetens” och 
slutligen ett kort stycke om ”Skillnad mellan könen”. Majoriteten av de tillfrågade hade 
känslor av utanförskap, vilsenhet, nervositet och stress när de var nya på arbetsplatsen. 
Därefter har jag fokuserat min läsning på deras beskrivningar hur de ”lärde sig gå”. 
Respondenterna har överkommit de hinder som uppstod i början av deras verksamma tid på 
företaget och kände sig snabbt som kompetenta lagerarbetare. Här nedan kommer jag genom 
kategorier redogöra för likheter och skillnader hos respondenterna för att klargöra resultatet.  
 
5.1 Respondenternas bakgrund  
De sex personer som intervjuats var tre kvinnor och tre män, varav tre av dem arbetat mellan 
6 månader upp till 5 år på företaget och tre av dem mellan 5 till 10 år. Det var en någorlunda 
spridning av yrkesverksamma år även inom grupperna (se Tabell 1), senare i resultatet 
framgår det att dock att dessa inte har någon betydelse. För att få ett så brett svar som möjligt 
och för att i nedanstående resultatdel kunna jämföra dessa och se vad det finns för liknelser 
och skillnader i respondenternas svar valde jag att använda mig av dessa sex personer. 
Personerna känner sig som kompetenta lagerabetare men menar att det samtidigt finns mer att 
lära inom yrket. Här nedan kommer jag för att tydliggöra rada upp personerna i en tabell, 
namnen är fiktiva för att bevara personernas anonymitet.   
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Tabell 1. Respondenterna  
Namn:  Erfarenhet: 
Josefin 6 månader–5 år 
Lisa 6 månader–5 år 
Andreas 6 månader–5 år 
Pär 5–10 år 
Tommy 5–10 år 
Amanda 5 – 10 år 

 
5.2 Perspektiv på valet av yrke  
Här nedan kommer den första delen av de kvaliteter som framkommit utifrån intervjuerna. 
Det har framkommit att det är ett kravlöst yrke med mycket frihet trots regler och monotona 
arbetsuppgifter. Som jag tolkar det håller respondenterna med varandra om att det ständigt 
kan komma fram nya perspektiv på hur de ser på yrket.  
	
5.2.1 Låga krav på förkunskaper   
Det framkom något skilda svar när det handlade om vad respondenterna hade för syn på yrket 
innan de började jobba där samt varför de valde att börja jobba på lager. De nämnde dessutom 
att det inte krävdes någon speciell utbildning för att klara av jobbet. Den gemensamma 
nämnaren blir kravlösheten. Det var nämligen återkommande under intervjuerna att när de 
pratade om själva lageryrket så framgick det att de inte ansåg att det krävdes några speciella 
förkunskaper utan att jobbet var relativt simpelt vilket gjorde att de lärde sig arbetsuppgifterna 
hyfsat snabbt.   

Nej jag hade absolut inga förkunskaper just inom lager och logistik, men jag tycker att 
man lärde sig ganska snabbt ändå vad man skulle göra. Och det är ju inte ett jättesvårt 
arbete direkt, för i sådana fall hade det väl varit krav på några mer kvalifikationer för att 
få jobbet. (Lisa) 

 
Som fortsättning på ovanståendedelade några av respondenterna med sig av ytterligare av att 
lageryrket är ett yrke som inte kräver så mycket av dig som individ. Min uppfattning av deras 
svar är att nästintill vem som helst skulle kunna få jobb på lager, dock tydliggjorde dem att 
det inte är ett jobb för alla. Här nedan berättar Pär närmre om sina förkunskaper och syn på 
yrket:  

Jag hade jobbat med att stapla brädor och räkna artiklar förut och det är väl det enda 
som är lite likt. Det behövs ju ingen utbildning för att jobba på lager så nästan vem som 
helst kan få jobb där. Det är ju många som jobbar en kort tid för att tjäna ihop mycket 
pengar och sen sticker de ut och reser eller något, så det var väl lite det jag trodde att 
jag också skulle göra, men nu är det fem år senare. Så man blir rätt bekväm. (Pär) 
 

Fortsättningsvis förklarar Tommy vidare inom samma spår som Pär och tydliggör 
kravlösheten och bristande kvalifikationer:  
 

Inga alls. Jag hade bara jobbat med människor innan. Jag hade pratat med några 
kompisar som jobbade på samma lager så jag visste att det skulle vara ett monotont 
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arbete som inte krävde så mycket mer än att man behövde lära sig hur man plockade 
varor och packade dem på bäst sätt, och att man skulle ha ett bra tempo när man gjorde 
det. Så de enda förkunskaperna jag hade var väl egentligen bara det, att jag hade pratat 
med dem innan så att jag visste lite om vad jobbet gick ut på. (Tommy) 

	
5.2.2 Monotont arbete  
Flera av respondenterna nämnde att en av anledningarna till att de ville jobba på lager var för 
att arbetstiderna var sköna och att det verkade vara ett smidigt och lättsamt jobb. Gemensamt 
för respondenterna var även att de nämnde att de antingen visste innan eller fick reda på det 
första dagen att det var ett monotont arbete och det verkar som att de flesta håller med 
varandra om att det är skönt att kunna lämna jobbet när de åker hem. Något som framgick 
tydligt i intervjun med Josefin och Pär som förklarar det såhär:  
 

Det är ju ett väldigt monotont och enformigt arbete, och jobben jag hade innan 
innefattade mycket mer ansvar, så jag ville testa ett jobb där jag bara kunde gå till 
jobbet, göra jobbet, åka hem, utan att behöva tänka så mycket. (Josefin) 
 
Jag ville ha ett jobb med standardtider och där man visste vad man skulle göra hela 
tiden och sen när jobbet var slut kunde man komma hem och lämna jobbet på jobbet. 
(Pär) 
 

Det här var även något som syntes i deras beskrivningar av hur de såg på yrket innan de 
började där. Av deras beskrivningar sätter det en prägel på lageryrket att det är ett yrke som 
du lär dig snabbt, jobbar ett tag för att tjäna pengar och sen hittar något annat att göra som 
kräver mer av dig. Som Tommy här nedan beskriver det:  

 
Synen jag hade på lageryrket var att det var ett jobb som inte krävde så mycket mer av 
mig än att jag kom dit, gjorde mitt bästa och sen kunde jag gå hem. Jag tyckte det var 
skönt att det inte krävdes någon utbildning och jag visste att det var ett monotont arbete 
men bra betalt. Och på den tiden var jag ute efter precis ett sådant jobb. (Tommy) 
 

Amanda redogör för kopplingen mellan det monotona arbetet och personalens psyke:  
 

Samtidigt som det är simpla arbetsuppgifter som är lätta att komma in i så är det ändå 
ett krävande jobb, då du dag ut och dag in gör samma sak. Så det krävs ändå ett starkt 
psyke för att klara av att göra det. (Amanda)  
 

5.3 Första kontakten med yrket  
Introduktionen som arbetsplatsen erbjöd bestod av en kort genomgång av vad arbetet gick ut 
på, en rundvandring för att visa arbetsplatsen samt en halvdag där de skulle läsa rutiner. 
Därefter tilldelades en fadder som gick igenom hur arbetet gick till, efter det var det bara att 
köra på själv. Trots den introduktionen så är den allmänna uppfattningen såsom jag tolkar den 
första kontakten med yrket: brister i utbildningen, ensamhet, vilsenhet och förvirring och för 
lite stöd och tid.  
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5.3.1 Den formella utbildningens brister  
Respondenterna nämnde att introduktionen inte var optimal och att de gärna hade velat haft 
mer tid att i lugn och ro fått lära sig processen att plocka och hitta på lagret. Det hela gick lite 
för snabbt, vilket bidrog till att flera av respondenterna kände sig stressade och fick stor press 
på sig att lära sig allt själva. Enligt min tolkning är det uppenbart att respondenterna hade ett 
stort eget ansvar över sitt eget lärande. Däremot finns det dem som pratat väldigt gott om sina 
faddrar och förklarat hur processen gick till från att de kom som nya första dagen till att 
faddern lämnade dem. Trots att många kände stor press på sig uppskattades den tiden de fick 
med sin fadder för det öppnade upp för att de lärde sig att hitta någorlunda den första dagen 
och som jag har uppfattat deras svar hade de inte klarat sig utan sin fadder den första tiden.  
 

Faddern var inte med mig länge alls, men jag gick ju till hen när jag behövde hjälp i 
början innan jag vågade gå och fråga de andra på lagret. (Josefin) 
 

Lisa förklarar sin första tid på yrket på följande sätt:  
 
Man fick en person tilldelad till sig som en fadder som gick bredvid när jag fick börja 
plocka, för att visa hur man gjorde och fanns som ett stöd så man kunde fråga. Vi tog en 
gemensam vagn och så visade han först lite grann i början, men sen så överlät han det 
till mig så att jag fick blippa varorna och packa i backarna. Och lära mig hyllsystemet. 
Och förklarade, så vi gick tillsammans helt enkelt, han gick bredvid mig och checkade 
och jag kunde fråga typ "Gör jag rätt nu?". För vi har ju en iPad som vi jobbar med och 
får se vad man ska plocka, vart det ligger och hur mycket och sådär. Och det är ju 
mycket att hålla reda på och det var verkligen mycket första tiden. (Lisa) 

 
De flesta nämner avsaknaden av återkoppling när de var som nyast men här nedan beskriver 
Tommy även hur han uppfattade att faddern upplevde situationen:  
 

Jag fick en fadder som var med mig typ halva dagen. Tror hon kände att hon inte kunde 
hjälpa mig mer än vad hon gjort. Man kom in i det man skulle göra rätt snabbt och då 
gick hon bara med bredvid utan att göra något. Sen de svåra sakerna som man kanske 
hade behövt hjälp med de kom inte alltid upp den första tiden. Så hon sa att jag bara 
kunde komma och fråga eller rycka tag i vem som helst om jag undrade något.  
(Tommy) 
 

Det framgick även under bland annat intervjun med Amanda att den formella utbildningens 
brister gjorde att det uppstod känslor av vilsenhet och ensamhet: 

 
På ett sätt hade jag velat att den gick med åtminstone i någon dag till, för jag vet att jag 
kände mig så fruktansvärt vilsen när jag blev själv, jag tror att det beror på att jag blev 
lämnad ensam för tidigt. För dels så visste man ju inte hur man skulle göra riktigt. Och 
sen att jag kände mig så ensam, så det hade ju underlättat om jag hade min fadder med 
mig då. Tills man kände att man kommit in i det hela mer. Visserligen gick han på 
samma avdelning så jag kunde ju alltid gå och fråga om det var något, och om han gick 
förbi frågade han alltid hur det gick för mig. Men man hade väl känt att det hade funkat 
bättre om jag hade gått lite mer ihop med han kanske. (Amanda) 
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Respondenterna ansåg rutinläsningen som en onödig och tråkig del av utbildningen. 
Rutinläsningen förklarade dem som en formell utbildning i form av dokument med text på 
datorn där det stod om vad det var som gällde på lagret.  
 

Utbildningen var också att jag skulle spendera en hel dag till att läsa rutiner, om till 
exempel hur man jobbade på arbetsplatsen och om hur man skulle agera i olika 
situationer och hur man skulle göra om vissa saker hände. Så det var sida upp och sida 
ner med text. (Josefin) 

 
Rutinläsningen känner jag nu i efterhand var väldigt onödig, det var alldeles för mycket 
att läsa vilket gjorde att det var jättesvårt att komma ihåg allt som stod, så den hade jag 
kunnat skippa. (Lisa) 

 
Gemensamt för alla var att det var alldeles för mycket text vilket ledde till ett minskat fokus 
samt att det hade underlättat om den gjorts på ett annat sätt.  
 

När det gäller rutinläsningen minns jag inte riktigt allt som stod för det var så himla 
mycket. Det var inte jättemycket som fastnade. Det var väl mest en extremt grundlig 
förklaring på vad det är som gäller på lagret. (Andreas) 
 

Det framgår även att i och med mängden text som skulle granskas gjorde det att 
respondenterna inte läste igenom dem noga. 
 

Helt ärligt läste jag inte dem jättenoga. Men det jag minns är att de handlade om vad det 
är som gäller på lagret, hur jobbet skulle skötas och att de här rutinerna skulle följas för 
att allt skulle bli noggrant gjort och så bra som möjligt. (Pär) 
 

Tommy förklarar även att han uppfattat det som att det inte är många som sitter och läser alla 
rutiner vilket gör dem onödiga att ha med som en del av den formella utbildningen.  
 

Det var alldeles för mycket information och text att läsa så det blev så himla tråkigt, så 
jag tror det är få människor som sitter och läser allt ordagrant,. Vilket gör att det är 
mycket bortkastad tid som företaget lägger på att alla nyanställda ska läsa allt. Kanske 
att de skulle kunna göra det som en film eller något för att öka allas intresse. (Tommy) 

 
De flesta menade på att de lika gärna hade kunnat ta bort rutinläsningen. Dels för att den var 
onödig men också att arbetsplatsen hade kunnat göra det på ett mer intressant sätt. Såhär 
förklarade Amanda:  
 

Om jag hade fått ändra på något hade jag helt klart tagit bort rutinläsningen, den var 
alldeles för lång med alldeles för mycket text och svårt språk. Och jag förstod aldrig 
riktigt vad det var bra för. De hade kunnat göra det på ett bättre sätt för att underlätta 
för oss nyanställda, genom typ en PowerPoint eller en film, så de kunde gå igenom dem 
mer översiktligt. (Amanda) 
 

Vid intervjun med Tommy framgick det även att informationen som gavs ut till de som var 
nyanställda inte var anpassad efter varje enskild individ utan att de fick ta del av samma 
dokument trots att vissa kanske hade läs eller skrivsvårigheter.  

 
Alla fick samma information trots att någon kanske hade svårare att läsa eller så. Och 
det var många lager-begrepp som slängdes runt redan första dagen som man inte fattade 
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något av. Jag fattar ju att de känner att det är bra att bekanta sig med dem direkt så man 
fattar vad de betyder, men de hade kunnat förklara dem lite mer istället för att bara anta 
att vi fattade vad de menade vilket gjorde att man kände sig vilsen. (Tommy) 
 

5.3.2 Medarbetarnas ansvar  
Det framgick i intervjuerna att personerna kände sig vilsna och förbisedda den första tiden på 
lagret. Respondenterna förklarar att de snabbt fick ta ansvar över sitt eget lärande, dels för att 
deras faddrar inte var med dem så länge som de kanske hade velat men också för att det var 
en stor arbetsplats vilket bidrog till att det var svårt att hitta i början.  
 

Ja men faddern hade ju som sagt kunnat vara i närheten lite längre, för vissa grejer som 
kommer upp kommer ju inte kanske upp de 50 första artiklarna man plockar. Så då 
kändes det som att han lämnade mig lite i sticket. Jag var ju liksom helt ny och hittade 
ingenstans. (Andreas) 

 
Vilsenheten förklarar Amanda såhär:  

 
Arbetsplatsen är så stor och i början kände jag bara ”herregud hur ska jag lära mig att 
hitta överallt” och sen att faddern bara var med så kort tid, så jag kände mig lite 
bortkommen. (Amanda)   

 
Flera nämner att de inte var beredda på det ansvar som direkt påbörjades för arbetsuppgifter 
och det egna lärandet. Vilket i sin tur ledde till en känsla av att bli lämnad ensam utan att vara 
beredd på det. Många beskriver att de var nöjda med sin fadder. Dock förklarar flera att det 
hade underlättat för personalen på arbetsplatsen om processen att bli självgående inte gått så 
fort. Pär beskriver det såhär: 

 
Personligen hade det nog varit bättre att få mer tid för att lära sig arbetet i lugn och ro 
för att bli mer trygg i sitt jobb. För det var så himla mycket att ta in i början vilket 
gjorde att jag kände mig väldigt stressad och att man kände sig i vägen för att man inte 
riktigt visste vem man kunde fråga. (Pär) 
 

Andreas förklarade i likhet med Pär om att bli lämnad ensam, däremot i förklarade Andreas 
det som att det i hans fall var faddern som verkade stressad: 
 

Efter typ en halvdag fick jag klara mig själv, han tyckte det såg ut som att jag klarade 
mig bra och att det bara var att komma om jag undrade något. Kändes som att han var 
ganska stressad att komma vidare. (Andreas) 

 
Amanda nämnde flera förbättringspunkter för att utveckla introduktionen på arbetsplatsen.  
 

Jag hade gärna sett en något längre introduktion, och att cheferna och personalansvarig 
tog mer tid till att faktiskt lära känna oss nya och visa att de vill att vi ska lära oss. 
Samtidigt är det lite å ena sidan, å andra sidan. För å ena sidan vill jag ha mer tid, i lugn 
och ro, att lära mig, få mer hjälp och så, men å andra sidan så lärde jag ju mig yrket rätt 
snabbt ändå, genom att klara mig själv. (Amanda) 
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5.4 Hur lagerarbetarna utvecklade sin yrkeskompetens  
Studien grundas i att jag ville titta närmre på lageryrket och hur lagerarbetare lär sig och 
utvecklar sin kompetens. Ytterligare gemensamma nämnare som belyser just det kommer här 
nedan därför beskrivas utifrån olika teman som jag funnit när jag analyserat intervjuerna.  
 
5.4.1 Stödet från kollegorna  
Det övergripande svar som respondenterna delgav hur de själva upplevde att deras 
yrkeskunnande och kompetens utvecklades var genom stödet av sina kollegor. Det var i 
gemenskapen och i det kollektiva lärandet de lärde sig bäst.  

 
Jag tror att mycket beror på att alla som jobbar där har varit i samma sits som en själv 
en gång i tiden, och att de därför vet hur det är att inte hitta någonstans och vill hjälpa 
till. (Amanda)  

 
På grund av stödet från kollegorna framgick ett ömsesidigt svar från respondenterna att 
kollegorna underlättat för transformationen från att vara vilsen till att börja förstå och hitta.  
 

I början kände man sig ordentligt bortkommen, jag hade ju liksom aldrig satt min fot på 
ett lager, sen kände jag mig väldigt mycket i vägen och det kändes som att alla kunde 
jobbet utom jag, men i takt med att jag vågade fråga så växte både min förståelse för 
arbetet och gemenskapen till kollegorna. (Lisa)  
 

För att möjliggöra en lärandeprocess förklarar Pär att det inte hade gått lika snabbt om 
medarbetarna på arbetsplatsen inte hade varit lika hjälpsamma.  

 
Jag hade inte lärt mig alls lika snabbt om det inte vore för stödet man fått av alla 
kollegor, det är ju liksom dem som sett till att man gör rätt. (Pär)  

 
5.4.2 Modet att fråga  
Något som snabbt blev tydligt under samtalen var att de flesta av respondenterna kände att de 
lärde sig mycket genom att våga fråga kollegorna om hjälp. Hade företaget erbjudit en större 
möjlighet till lärande på annat sätt hade svaren kunnat bli andra. I och med att de flesta av 
personerna svarade i enighet med varandra blir min tolkning att lärandeprocessen innefattade 
att personalen hade modet att gå och fråga om de uppstod problem. Att våga fråga kan i sin 
tur leda till att det blir ett ömsesidigt givande och tagande mellan kollegorna. Josefin beskrev 
det så här: 

Hela tiden känner jag att jag kan fråga mina kollegor. För många har jag ändå klickat 
ganska bra med. Och då känner jag att det är lätt att bara att fram och fråga. Så jag har 
lärt mig genom att, när jag kör fast, då frågar jag. Och så kan jag fråga samma sak flera 
gånger för att jag glömmer bort vad jag ska göra. Men då betyder ju det att jag 
verkligen kommer ihåg det till nästa gång. (Josefin) 

 
Tommy hade ett likande sätt att förklara hur modet att fråga varit bland den största 
anledningen till att han idag är där han är:  
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Eftersom det är ett relativt simpelt jobb och rätt så monotont, så när man väl lärt sig vad 
man ska göra så kunde man det liksom och då var det bara att köra på. Och fastade så 
frågade man som sagt bara. Så man utvecklades ju egentligen hela tiden och jag 
utvecklas fortfarande då det finns saker som jag inte kan eller att något system görs om 
så man är tvungen att lära sig det. Jag tror att i och med att man blir lämnad rätt så 
snabbt själv så får det en att lära sig på egen hand vilket gör att man utvecklar någon 
slags trygghet i sig själv, då man får lov att våga fråga runt också, så jag tror jag växte 
rätt mycket som person den första tiden på lagret. (Tommy) 

 
Själva lärandet har alltså skett på golvet, tack vare att de själva har vågat gå och fråga om 
hjälp och genom att de själva tittat och efterliknat det som de andra gör. Lisa nämnde även att 
hon var tacksam över att hon inte var blyg av sig för att det hade kunnat försvåra hela 
lärandeprocessen.  

 
Om jag inte hade vågat gå fram och fråga så hade jag aldrig lärt mig arbetet så snabbt 
som jag faktiskt gjorde. Tycker synd om dem som är blyga och då inte får samma chans 
till att lära sig. (Lisa)  

 
5.4.3 Lära genom att göra 
Vid många av samtalen framkom det att utifall individerna stötte på problem valde dem att ta 
saken i egna händer och göra vad som krävdes för att lösa dem. I många fall beskriver dem att 
de lärde genom att göra. Vid samtalet med Pär beskriver han att lärandet skedde såhär:  
 

När jag fick köra själv, och testa på golvet. Det visade sig att det var det bästa sättet för 
mig, och när jag fastande så frågade jag och då lärde jag mig. Det tog inte så jättelång 
tid att komma in i det. (Pär) 

 
Det blev också uppenbart att respondenterna höll med varandra om att de lärde sig bäst när de 
själva fick testa på arbetsuppgifterna. Amanda nämnde tidigt under intervjun att hon har svårt 
för att teoretiskt lära sig något. Jag tolkar det som att det handlar om att de blir mer mottagliga 
för vad arbetsuppgifterna går ut på om de får testa själva. I intervjun med Andreas blev det 
även tydligt att ett lärande kunde ske genom att analysera vad andra gjorde och sen försöka 
göra likadant.  

 
Jag lär mig på riktigt när jag gör det. När jag ser vad arbetet går ut på. Läsa på själv 
funkar inte, då har jag lättare för att någon säger till mig hur jag ska göra och så gör jag 
det. (Amanda)  
 

Andreas förklarar närmre om sitt personliga sätt att lära sig.  
 

Jag försökte typ analysera vad de gjorde som såg ut att funka bra. Så jag kan se någon 
göra en rörelse och så gör jag om det, att jag typ kopierar personen. (Andreas)  
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5.4.4 Nyfikenhet och viljan att lära sig  
Det som framkom utifrån min tolkning av svaren är att det gick snabbt att lära sig arbetet. Det 
fanns självklart hinder som jag nämnt ovan men dessa hinder försvann relativt snabbt enligt 
de personer jag intervjuat mycket tack vare att de var nyfikna, modiga och frågvisa. Andreas 
förklarade det såhär:  
 

Alltså, jag har ju lärt mig det mesta och kommit upp i ett snabbare tempo, för jag lär 
mig genom att göra. Och jag tror att de är lite det de tänker som är högre uppsatta, att 
de sparar tid genom att låta oss få lära oss själva. Det mesta jag lärt mig har jag själv 
tagit initiativ till att vilja lära mig. För att jag ville ha mer varierande arbetsuppgifter 
och utvecklas mer på arbetsplatsen. (Andreas) 
 

Gemensamt för Andreas och Amanda är att de båda är mottagliga för att lära sig mer och 
utvecklas genom att jobba på och titta på hur kollegorna gör:  
 

Jag utvecklas genom att jobba på hela tiden, och kolla på andra och få tips av dem och 
fråga om jag fastnar. Jag tror att jag också kan tacka min nyfikenhet och vilja att lära 
mig hela tiden. (Amanda) 
 

Pär beskriver varför han tror att han känner sig som en kompetent lagerarbetare på följande 
sätt:  

Ja jag känner att jag är en kompetent lagerarbetare, och det började jag väl känna efter 
en månad, troligtvis för att jag tyckte det var roligt att jobba och ville lära mig allt 
snabbt. (Pär) 
 

5.4.5 Hitta sin plats 
Respondenterna har någon gång under intervjun nämnt att mycket handlade om att hitta sin 
plats på företaget för att erhålla känslan av att vara en kompetent lagerarbetare. En annan 
aspekt som framkom, var att genom att lära känna arbetsplatsen och kollegorna samt att få 
den här tiden i början att jobba självständigt gav det respondenterna en annan synvinkel på 
yrket vilket gjorde att de trivdes mer och mer.  
 

Jag ville så snabbt som möjligt lära mig att hitta på lagret för att jag trodde att det skulle 
hjälpa mig att hitta min plats där och bli trygg i arbetsuppgifterna, något som jag insåg 
när jag väl hittat vänner, lärt mig jargongen och kunde hitta överallt stämde. (Josefin) 

 
Andreas fortsätter förklara att han snabbt ville hitta sin plats på arbetsplatsen:  
 

Som jag sa innan så är jag en ganska nyfiken person, något som mest är till min fördel 
tror jag. Men det gjorde i alla fall att jag letade runt på arbetsplatsen och började snacka 
med folk rätt tidigt, för att hitta min plats liksom. (Andreas) 

 
5.5 Lärande i yrket  
En annan gemensam nämnare är att respondenterna delar med sig av är att det alltid går att 
utvecklas mer, trots att de besitter den yrkeskompetens som krävs för att jobba på lager. Dels 
förklarar de att det alltid går att komma upp i ett snabbare tempo, sen berättar de att det finns 
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andra avdelningar de skulle kunna lära sig. Det framgår även att systemen uppdateras då och 
då vilket gör att de är tvungna att lära om och lära sig det nya. Josefin förklarar här nedan när 
hon kände sig att hon kunde yrket:  
 

Efter typ en månad. För då började problemen avta. Jag hade lärt mig vad man skulle 
göra i olika situationer. Men det är ju fortfarande så att smågrejer lär man sig ju lite då 
och då, informellt. Men i det stora hela så, kan jag jobbet. (Josefin) 
 

Genom att betrakta Josefins förklaring går det att sätta i relation till Lisas citat här nedan då 
både förklarar lärandeprocessen som en pågående process, men att de kan yrket.  

 
Jag känner ju absolut att jag är en kompetent lagerarbetare, men jag känner ju samtidigt 
att jag kan bli bättre. Genom att komma upp i mer tempo till exempel. Det tog ett tag 
för mig att känna att jag hittar överallt. Men bortsett från det så började jag nog känna 
det efter någon månad eller så. (Lisa) 
 

Tolkningen blir att det är förhållandevis lätt att lära sig yrket då de flesta nämnt att de redan 
efter en månad kände att de kunde yrket. Respondenterna återkommer till att det är många 
faktorer som spelar in för att uppbyggnaden av yrkeskompetensen ska vara pågående. I 
intervjun med Pär blev det även påtagligt att lärandet inte endast handlade om själva yrket och 
arbetsuppgifterna utan även om sig själv. Då han delar med sig av att det blev ett annat sorts 
lugn när känslan av att kunna jobbet infann sig och han slapp stressen av att inte kunna eller 
hitta. 

Jag tror det var redan efter någon månad. För då var det att man verkligen gjorde sitt 
allra, allra bästa för att hela tiden öka i tempo och bli bättre och bättre. Så för varje dag 
som gick så kände jag att jag behövde slå föregående dags mål. Sen efter ett tag insåg 
jag att jag inte kunde hålla på så för då skulle jag bli sönderstressad och få magkatarr 
eller något. Sen finns det ju saker som jag ännu inte kan, för det finns så många 
avdelningar som jag inte testat på. Men just på den positionen jag är så känner jag att 
jag är det. (Pär) 

 
5.6 Skillnad mellan könen 
En tanke som fanns innan studien påbörjades var att beröra genus. Under intervjuerna och 
efter avslutad analys har det dock framkommit att det inte är något som behöver fokuseras på, 
då det inte framkom några speciellt stora skillnader. Det enda som nämndes var vad det fanns 
för möjligheter till att vidareutveckla sig på arbetsplatsen. Det blev påtagligt under intervjun 
med Pär och Lisa. Pär hade bättre självförtroende och vågade ta för sig mer när det kom till 
att testa på nya avdelningar medan Lisa hade en annan bild av det. Hon menar att företaget 
inte ger någon chans till vidareutbildning utan att de anställda får vara där de är, om de inte 
ständigt går och frågar om de får byta avdelning. Här nedan beskriver Pär sina erfarenheter av 
det:  

 
Jag vet en kille som var väldigt framåt, och han gick till arbetsledarna och sa att han 
ville testa på så mycket det bara gick. Och det verkade de tycka om för han fick testa 
rätt många avdelningar, inte alla men fler än vad någon annan har varit på i alla fall. Så 
jag tror att om jag hade frågat om jag fick testa något nytt så hade jag nog fått det. (Pär) 
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För att sätta ovanstående citat från Pär i relation till Lisas går det att se att i den specifika 
frågan om huruvida det är lätt eller svårt att lära sig nya saker på arbetsplatsen så tycker 
respondenterna annorlunda.  

 
När det kommer till att få lära sig andra avdelningar så tycker jag att det kunde bli 
bättre, antingen får man tjata sig till det eller så får man inte lära sig något nytt alls. 
(Lisa)   

 
Genom att betrakta ovanstående citat går det att dra en parallell mellan dem. Som jag 
uppfattar att det handlar om är det att båda strävar efter förstå hur det ska vara möjligt att 
utveckla sin kompetens. Ena parten menar att det krävs ett specifikt förhållningssätt för att det 
ska fungera inom det här yrket, medan den andra parten är mer fokuserad på att det yrkas på 
ett aktivt agerande för att möjligheten att utvecklas ska uppenbara sig.  

6.	Analys		

6.1 Hur de inledande utmaningarna kan förstås  
Respondenterna förklarar att det är ett steg att gå från att komma ny till arbetsplatsen och att 
utveckla en form av yrkeskompetens. Omställningen till att känna sig säker och trygg kan 
vara ett omfattande arbete. De intervjuade hävdar därigenom att det krävs mycket av ett 
företag för att lyckas med den övergången. Det krävs en formell utbildning så som litteratur 
som berör yrket i ett lärandesyfte, genomgångar av vad som förväntas av dig som anställd 
samt test som visar att du förstått samt en hjälpande hand när du ska ut och påbörja jobbet för 
första gången. Det krävs även att det förekommer ett informellt lärande samtidigt, där de 
anställda ständigt känner att de utvecklar sig själva och blir tryggare, mer införstådda i vad 
arbetet kräver av en och överkommer de hinder, problem och frågor som uppstår. I enighet 
med Ellström (1996) som även han anser att kombinationen av både informellt och formellt 
lärande är det ultimata i ett lärandesammanhang gör jag kopplingen att det handlar om den 
sortens lärande på den aktuella arbetsplatsen. Vid en kortare introduktion och när en 
nyanställd lämnas ensam och vilsen kan det bli till ett problem för vissa då det krävs att 
individen besitter de sociala förmågor och modet att faktiskt fråga om hjälp.  
 
6.1.1 Informellt lärande  
Ellström (1996) har som nämnt ovan en teori om att det kognitiva perspektivet är något som 
tillgodoser individen med en formell utbildning. Något som framkom i resultatet var att 
arbetsplatsen utgick från en form av kognitivt perspektiv då de erbjöd den nyanställda en 
introduktion där det inte förväntade sig att personen hade några föreliggande förkunskaper, 
utan att deras uppfattning av arbetsplatsen och dess uppgifter var att lärandet sker där och då.  
Genom att betrakta föreliggande intervjuer går det att öka förståelsen över att personalen 
ansåg kopplingen mellan det informella och formella lärandet som ett bra sätt att lära sig. I 
relation till det kognitiva perspektivet förekommer det kontextuella perspektivet som istället 
fokuserar på lärandet som sker utifrån allt som händer runtomkring (Ellström, a.a.). Vilket är 
det som utifrån min tolkning av intervjuerna är det högst prioriterande perspektivet för 
kompetensutvecklingen på det aktuella företaget. Detta på grund av att respondenterna 
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beskriver sina erfarenheter och uppfattningar av hur de lärt sig är genom att titta på 
omgivningen, fråga om hjälp och lyssna runt på rasterna om tips.  
 
6.1.2 Eget ansvar  
Att vara självständig från start är genom resultatet ihopkopplat med ansvar och 
utvecklingsinriktat lärande. I och med att respondenterna berättar om hur fadderskapet 
skedde, att de var med från början men lämnade ganska snabbt gör det att tolkningen blir att 
det utvecklingsinriktade lärandet sker på avstånd. Ellström (1996) menar att det handlar om 
att det ska finnas plats att vara delaktig i sitt eget lärande och sin egen utveckling, vilket det 
dels verkar finnas på arbetsplatsen då respondenterna är måna om att berätta att det är en 
ständigt pågående process av att ställa frågor när det uppstår problem. Dock i och med det 
faktum att faddrarna lämnade de anställda efter en så kort stund gör det att det 
utvecklingsinriktade lärandet kan hamna något i bakgrunden då jag inte få känslan av att 
arbetsplatsen bryr sig så mycket om att de anställda ska utvecklas. Däremot verkar det som att 
företaget har en blandning i lärandet även här, mellan utvecklingsinriktat lärande och 
anpassningsinriktat lärande. Detta utifrån att arbetsplatsen ger den anställda möjlighet till att 
arbeta fritt relativt omgående men samtidigt så finns det alla dessa regler och rutiner som ska 
följas. Respondenterna delgav information om att det är mycket eget ansvar som krävs inom 
det aktuella lagret. Vilket i sin tur kan sättas i relation till Ellströms (a.a.) teori om 
utvecklingsinriktat och anpassningsinriktat lärande, i och med att det blir tydligt att 
arbetsplatsen erbjuder både ock.  
 
6.2 Det kollegiala och informella lärandets betydelse  
Det empiriska resultatet kan förstås i relation till begreppen från den tidigare forskningen. 
Dels genom att de är begrepp som har varit gemensamt under intervjuerna, sen även genom 
att de förklarar huruvida lärandet uppstår i relation till att vara ny på en arbetsplats samt att 
det visar vad som krävs av en person inom lageryrket.   
 
6.2.1 Att bli självgående 
Att bli självgående handlar mycket om att hitta sin plats och lära sig arbetsuppgifterna. Som 
nämnt i resultatet tar det enligt respondenterna ungefär en månad att känna sig trygg i vad 
som ska göras och hur det ska göras. Kopplat till Ellströms (1996) teori om informellt och 
formellt lärande är detta ett tydligt informellt lärandet som sker. I och med att lagerarbetarna 
frågar sina kollegor, tittar på hur andra gör, lyssnar hur jargongen på arbetsplatsen är, får tips 
och trix för att utvecklas och kommer in i rutinerna. Då det informella lärandet sker utanför de 
formella utbildningssystemen handlar det sättet om att ta eget ansvar över sitt lärande och 
enligt Ellström (a.a.) både medvetet och omedvetet utveckla sin kompetens. Det krävs inte 
samma mängd av planering för att utbilda utan lärandet sker genom erfarenheter och att vara 
delaktig i sitt eget lärande.  
 
För att ett kognitivt respektive ett kontextuellt lärande ska äga rum krävs det att både 
anställda, faddrar, personalansvariga och chefer medverkar. Med Ellströms (a.a.) teori i 
åtanke behöver å ena sidan de anställda vara delaktiga från början då det inom det kognitiva 
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lärandet krävs att den anställda tar del av det som personalansvarig och faddrar planerat för 
den. Något som sedan kan sättas i relation till det kontextuella lärandet då det innebär att den 
anställda tar eget ansvar för sitt lärande då detta i grunden är av mellanmänsklig karaktär och 
det enligt Ellström (a.a.) menar att lärandet sker i samspel mellan individ och omgivning. 
Jämfört med anpassningsinriktat lärande kombinerat med utvecklingsinriktat lärande kan här 
förstås att även dessa utgörs bäst som en kombination av varandra. Då dessa perspektiv enligt 
Ellström (a.a.) menar att lärandet sker i form av både rutiner och frihet, något som genom min 
tolkning av respondenternas svar är något som de håller med om. De nämner nämligen att det 
var viktigt med den formella utbildningen som arbetsplatsen erbjöd första dagen då det var 
den som gjorde att de visste vad arbetet gick ut på men därefter var det bästa sättet att få testa 
själv och lära sig eftersom.  
 
Nyfikenhet och ansvar är två ord som nämns under intervjuerna och något som kopplas ihop 
med respondenternas egen vilja att lära sig och utvecklas. Finns det något på arbetsplatsen 
som ökar den anställdas självkänsla blir den mer motiverad till att göra bättre, på samma sätt 
som om den anställda aldrig blir visad uppskattning så minskar motivationen.  
 
6.3 Självständighetens problem och utmaning 
Som nämnt i resultatet förklarar respondenterna att det finns mer att lära sig på arbetsplatsen. 
Problem och hinder som kan uppstå i relation till att personalen blir självständiga är nämligen 
att det kan gå till överdrift. Det kan uppstå en form av isolering då de endast bryr sig om sitt 
eget lärande och att komma upp i tempo. Vilket i sin tur kan leda till att de fastnar på samma 
plats trots att det finns möjlighet att utvecklas. Enligt Ellströms (1996) teori om kontextuellt 
lärande, som innebär att personalen utvecklas och växer som bäst i interaktionen med 
varandra, går självständighetens problem att ses från ett annat perspektiv. Skulle arbetsplatsen 
göra mer strikta restriktioner vad beträffar interaktionen kollegor sinsemellan och inte tillåta 
dem att samarbeta på samma sätt som tidigare, hade det med största sannolikhet lett till ett 
minskat lärande och intresse för att utvecklas hos personalen samt att företaget kan gå med 
förlust.  
 
Genom att arbeta enligt Ellström och Hultmans (2004) teori om lärande ökar det möjligheten 
för att låta individer växa. Det handlar om att arbetsplatsen ska erbjuda mer formell och 
utvecklingsinriktad utbildning för att få anställda att känna sig uppskattade och delaktiga i sitt 
lärande. Om lagret endast hade erbjudit det ena eller det andra hade problemen med största 
sannolikhet kvarstått, i och med att både Ellström och Hultman (a.a.) redogör för att 
kombinationen av de båda utgör det främsta resultatet. Hade företaget lämnat anställda med 
endast den informella utbildningen hade lärandet och utvecklingen antagligen tagit längre tid. 
I förhållande till om företaget endast hade bistått med en formell utbildning, på liknande sätt 
hade personalen troligtvis inte utvecklat sin yrkeskompetens i samma takt som om det fanns 
möjlighet till både en informell och formell utbildning.   
 
En del besitter inte de egenskaper som företaget är i behov av, exempelvis att själva ta reda på 
vad de ska göra. Människor är olika vilket leder till att en del kan lära sig genom att våga 
fråga medan en del inte klarar av det. Det ligger inte i deras natur. Finns det inte arbetsledare 
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närvarande så är risken stor att det blir fel, eller att personalen inte vågar göra någonting för 
att rädslan att göra fel ständigt är närvarande.  

7.	Diskussion	

7.1 Resultatdiskussion  
Utifrån respondenternas svar och genom analysarbetet går det att besvara första och andra 
forskningsfrågan på följande sätt:  
 
Den första forskningsfrågan berör hur lagerarbetarna beskriver sina första erfarenheter av 
yrket, vilket respondenterna tydligt beskriver utifrån uppfattningar om vad som var väntat av 
yrket och vad som sedan skedde när de kom dit. Brister i utbildningen, vilsenhet och att det är 
ett monotont arbete förklaras utifrån både positiva och negativa erfarenheter. Respondenterna 
visar att resultatet som besvarar första forskningsfrågan är att det kan uppstå hinder i början 
som nyanställd, men i och med deras egna upplevelser av lageryrket är att det är en ständigt 
pågående lärandeprocess.  
 
Respondenterna är överens om att genom att ta ansvar, våga fråga och ta hjälp blir det de 
bidragande faktorerna till ett ökat lärande. Något som i sin tur besvarar den andra 
forskningsfrågan som berör hur lagerarbetarna beskriver vad det var som fick dem att bli 
kompetenta lagerarbetare. Genom att överkomma hinder, tillåter dessa omständigheter att 
arbetarna kan utveckla sin kompetens och bli lagerarbetare. På sättet de berättar tolkar jag det 
som att det är det informella lärandet som är i fokus men att det formella lärandet samtidigt 
behövs för att få en inblick från första början och lära sig grunderna. Det utvecklingsinriktade 
och anpassningsinriktade lärandet i sin tur handlar om att arbetarna utvecklar en egen form av 
frihet på arbetsplatsen genom att dels lära sig arbetsuppgifterna, men även att ta ansvar.  
	
Resultatet antyder att det är blandningen av det informella och formella lärandet samt det 
utvecklingsinriktade och anpassningsinriktade lärandet som främjar lärandet i den aktuella 
studien. Detta kan i sin tur jämföras med den tidigare forskningen av Park och Choi (2016) 
som även dem kom fram till liknande resultat nämligen att det är det informella lärandet som 
är det främsta sättet för kompetensutveckling men att det samtidigt krävs även en formell 
utbildning av någon form. I sin tur kan forskningen av Coetzer (2007) där han nämner att 
anställda som tar hjälp av sina kollegor när de stöter på problem lär sig bättre, vilket liknar det 
som framkom i den här studien då de flesta nämner att det är genom att fråga sina kollegor 
som de har lärt sig bäst. Samtidigt kan Coetzers (a.a.) studie jämföras ytterligare med denna 
då de även liknar varandra då även han tittat på utifall det hjälper den anställda i framtiden om 
den har tagit del av en god introduktion. I den här aktuella studien har respondenterna tagit 
del av någon form av introduktion vilket gör att det blir svår att veta hur de hade lyckats på 
arbetsplatsen om de inte blivit erbjudna någon, men av det som framkommit kan vi tolka det 
som att den i jämförelse med Coetzer (a.a.) gjort att de lättare kunnat anpassa sig för 
förändringar som kommer i framtiden.  
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En annan intressant aspekt som framkommit av den här studien är att liknande Orpens (1997) 
studie, om huruvida mentorer gjorde att de anställdas arbetsprestanda ökade, gör faddrarna på 
det här aktuella lagret att de nyanställda får ett gott välkomnande. Även fast de gärna hade 
sett att faddrarna varit med dem under en längre tid. För att sätta analysen i ett vidare 
sammanhang och koppla ihop den med Orpens (a.a.) studie, görs jämförelsen att utan 
faddrarna hade inte de anställda presterat lika bra. Vilket i sin tur gjort att det med största 
sannolikhet hade tagit längre än en månad för dem att känna sig som kompetenta 
lagerarbetare. I relation till Billetts (2001) forskning om att det tillkommit nya perspektiv på 
lärande så hade denna studie gått att göra utifrån andra perspektiv och teorier också. Det 
skulle kunna innebära att resultatet hade blivit annorlunda och att hela studien hade utgått från 
ett annat syfte. Det kan vara så att föreliggande studie ämnar till att öka förståelsen när det 
kommer till hur lärandet ser ut på en arbetsplats som många har lägre tankar om. Men det kan 
också vara så att min studie hade kunnat visa ett helt annat resultat om studien exempelvis 
grundats i en helt annan teori.  
 
Som Coetzer (2007) nämner är det många arbetsplatser som lägger fokus på introduktionen 
men sen inte lägger någon vidare vikt på att de anställda ska vidareutbilda sig och utveckla 
sina kunskaper. Istället får de själva ta ansvar över den processen, något som är tydligt även i 
denna studie. I enighet med analysen och resultatet uttrycker sig respondenterna på ett sådant 
sätt att tolkningen blir att de inte får den uppmärksamheten som de kanske skulle behöva. 
Respondenterna önskar att arbetsledarna hade kunnat vara bättre på att visa uppskattning och 
bjuda in till att uppdatera sin kompetens och öka sina kunskaper. Detta kan i sin tur vara 
relevant för andra liknande arbetsplatser. Väldigt mycket läggs snabbt över på den enskilde 
nykomlingen vilket innefattar att den nykomlingen har modet att gå och fråga och ta stöd från 
sina kollegor. Den nyanställda besitter förmågan att självständigt hitta sin plats på företaget 
genom att ta ansvar för sitt eget lärande. Problemet med detta yrke är möjligtvis att de 
anställda kan ses som extremt utbytbara och att de därför ges mycket eget ansvar för att klarar 
de inte av arbetsuppgifterna så kan företaget lätt anställa någon ny. Det blir som ett rullande 
band vilket då kräver att personalen är nyfikna och självgående för att få stanna kvar på 
företaget.  
  
Med hjälp av respondenternas svar finns möjlighet att besvara den sista forskningsfrågan som 
handlar om hur lagerarbetarnas erfarenheter kan användas för att utveckla introduktionen in i 
yrket. De ger nämligen en ökad förståelse över vad som är bra och mindre bra på 
arbetsplatsen. Genom deras berättelser och förklaringar av introduktionen och processen till 
att bli en kompetent lagerarbetare ges möjligheten till en utvecklad och förbättrad arbetsplats. 
Paldanius (2016) gjorde en studie på industriarbeten som jobbar monoton, något som 
lageryrket kan sättas i relation till då det är ett monotont arbete. I likhet med den forskningen 
kan denna användas att se att så som det ser ut på det här lagret och vad som behöver 
förbättras kan andra liknande arbetsplatser ha i åtanke. Genom att exempelvis lägga mer fokus 
på sina anställda både i början och efter avslutad introduktion. Ha uppföljningssamtal, 
motivera personalen till att vilja utvecklas och visa att de bryr sig om sina anställda. I och 
med att personalen mer verkar vara en förbrukningsvara som kommer och går snarare än att 
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företaget satsar på att behålla de som redan befinner sig på arbetsplatsen och låta dem 
utvecklas.  
 
7.2 Metoddiskussion 
Det framkom välutvecklade svar som gav ett bra underlag till analys och resultat. Självklart 
går det att få ytterligare fler och bättre svar men med min tidsram i betraktelse har den 
kvalitativa metoden gynnat studien då jag kunnat genomföra studien med en metod som 
passar mitt arbetssätt. Av egna erfarenheter tror jag inte att jag hade fått samma svar om jag 
valt exempelvis en kvantitativ metod då jag är mer intresserad av att komma in på djupet och 
förstå bakgrunden till varför personer agerar som de gör och vad det är som gör att personer 
lär sig. Däremot hade svaret kunnat bli annorlunda ifall respondenterna kom från ett annat 
företag, förslagsvis ett lager som arbetar efter ackord och har mer komplexa arbetsuppgifter. 
Det vill säga ett lager som kräver ett ännu högre tempo och kompetens av sina anställda, det 
hade kunnat ge en annan inblick i lageryrket. Det hade även kunnat bli andra svar om inte 
fokus låg på lageryrket utan mer generellt på lågstatusyrken som inte kräver några specifika 
förkunskaper.  
	
En annan utmaning i studien var att utifrån valet av syfte och teori visa att semistrukturerade 
intervjuer var den mest lämpade metoden att använda sig av. På grund av mina egna 
erfarenheter av lageryrket kan jag i efterhand uppfatta att jag vid något intervjutillfälle ställde 
någon riktad fråga där jag omedvetet visste vad de skulle svara. Det var då delvis utmanande 
att formulera frågorna på ett sätt att jag inte själv hade någon värdering i dem. Hade studien 
istället grundats på en annan metod hade resultatet kunnat bli annorlunda. Hade jag haft mer 
tid hade jag kunnat fördjupa mig i alternativa teorier och tolkningar på ett sätt som en rigorös 
kvalitativ studie egentligen kräver. Jag försökte dock att genomgående ställa följdfrågor under 
intervjuerna. Dels för att underlätta för mitt eget arbete men även för att hjälpa personen om 
den fastnade och behövde hjälp att komma vidare. I och med att intervjuerna liknade varandra 
på flera punkter anser jag inte att resultatet hade blivit annorlunda om jag valt att intervjua fler 
än sex personer, däremot utesluter jag inte den faktorn att det hade kunnat vara möjligt. Därpå 
att studien belyser personers uppfattningar av ett fenomen gör att trovärdigheten och 
giltigheten både kan stärkas och göras svagare då ingen person är den andra lik vilket kan 
göra att olika personer har olika uppfattningar av samma fenomen. Däremot kan det 
underlätta att använda intervjuer på grund av att jag innan intervjun samtalat med personerna 
om hur processen skulle gå till. Vilket leder till att jag vet att de kommer göra sitt yttersta att 
svara så sanningsenligt och ärligt som möjligt. Det kan ge djupare och mer grundläggande 
svar när jag sitter en och en med dem och ger dem tid och plats att svara i lugn och ro och 
utveckla sina egna svar.  
 
Avslutningsvis är det relevansen av utbildning på arbetsplatsen som förenar respondenternas 
svar. De håller med varandra att det ska förekomma både informellt och formellt lärande för 
att erhålla den ultimata arbetsplatsen för kompetensutveckling.  
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7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Det hade varit intressant om det framkommit något mer om hur de som jobbat där länge ser 
på alla nya och tvärtom. Genus och kvinnor på en mansdominerande arbetsplats hade också 
varit intressant att studera vidare. Jag tycker även att det skulle vara intressant att göra en 
enkätstudie och lämna ut på ett lager för att få fler svar. I likhet med studien som Perry och 
Coetzer (2008) gjorde hade det dessutom varit intressant att lägga mer fokus på hur cheferna 
på lagret ser på introduktionen och lärandet på arbetsplatsen då mitt fokus har legat på 
lagerarbetarnas uppfattningar. Det hade också varit intressant att studera vidare hur 
arbetsledares introduktion ser ut.  
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Bilaga	1-	Missivbrev	

Lagerarbetarens lärande – En studie om hur man lär och 
utvecklar kunskaper och färdigheter inom lagerarbetesyrket 

 
 
Hej! 
 
Jag heter Klara Jakobsson och går min sjätte och sista termin på det beteendevetenskapliga 
programmet på Mälardalens Högskola i Västerås. Jag har en inriktning mot pedagogik och 
håller för nuvarande på att skriva mitt examensarbete inom just det ämnet. Mitt arbete syftar 
till att undersöka lageranställdas erfarenheter och egna uppfattningar om hur man blir en 
kompetent och skicklig lagerarbetare.  
 
Jag skulle därför vilja ta hjälp av dig och i en intervju be dig berätta om dina erfarenheter och 
syn på hur du själv har utvecklat dina kunskaper och färdigheter i ditt yrke. Jag är särskilt 
intresserad av din introduktion och det formella stödet på arbetsplatsen in i yrket. Jag är också 
intresserad av det informella lärandet och allt det som påverkat dig hela vägen från att vara 
nyanställd till att känna dig trygg och skicklig i ditt yrke som lagerarbetare.  
 
Urvalet har gjorts ur bekvämlighetssynpunkt där jag valt att tillfråga individer så nära min 
egen hemvist som möjligt. Sex intervjuer med olika individer kommer att genomföras, och 
jag uppskattar att intervjun kommer att ta ca 30-40 minuter att genomföra. För att inte förlora 
väsentlig information kommer jag att spela in intervjun på band om det är okej med dig. 
 
Jag kommer under hela processen ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
vilket innebär att du ska känna att ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan därför 
när som helst avbryta intervjun och ditt deltagande i studien utan att du behöver ange varför. 
All den information jag får av dig genom intervjun kommer behandlas konfidentiellt och inga 
personliga uppgifter kommer vara synliga i uppsatsen. Informationen jag samlar in kommer 
enbart användas i min uppsats och avslutat arbete kommer publiceras på publikationstjänsten 
DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet).  
 
Om du har några frågor eller funderingar om studien och ditt deltagande är det bara att du hör 
av dig till mig, Klara Jakobsson, telefon 076-0558138, eller mejl kjn16003@student.mdh.se, 
eller till min handledare, Erik Hjulström, mejl erik.hjulström@mdh.se 
 

Stort tack för ditt deltagande! 
 

 
/Klara 
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Bilaga	2-	Intervjuguide	

Innan intervjun:  
Berättar om lite om mig själv, vad jag studerar, varför jag valt att göra den här studien och 
vad studien handlar om. Nämner vetenskapsrådets etiska principer, att allt material kommer 
hanteras konfidentiellt och att personen när som helt kan välja att avbryta intervjun, samt att 
den här helt frivillig.  
 

- Är det okej att jag spelar in?  
- Du kan när som helst avbryta mig om det är något du undrar över.  

 
Om personen:  

• Enligt dig, vilket är det bästa sättet att lära sig på?  
• Berätta om dina arbetslivserfarenheter.  
• Linje på gymnasiet. 
• Drömyrke. 
• Om fem år.  

 
Yrket och bakgrunden till det: 

• Berätta om din tid hittills på företaget.  
 
Hjälpande frågor:  

• Hur länge har du jobbat? Hur trivs du?  
• Hur kommer det sig att du började jobba på lager? 
• Vad hade du för syn på det här yrket innan du började jobba inom det?  
• Kan du ge några exempel. 
• Vilka förkunskaper hade du? 
• Kände du några andra som jobbade på lager? 

 
Introduktionen 

• Vad erbjöd arbetsplatsen för introduktion när du började?  
• Hur fick du lära dig arbetsuppgifterna?  
• Om du hade fått ändra eller lägga till något i introduktionen, vad hade det varit?  

 
 
Det formella lärandet: 

• Förklara hur utbildningen gick till.  
 
Hjälpande frågor:  

• Hur tycker du att språket var anpassat till er nya under introduktionen? 
• Fick ni tillgång till en fadder? 
- Hur länge var faddern med dig?  
- Varför tror du att den inte var med dig så länge?  
- Vad erbjöd den för hjälp? 
- Om du hade fått önska, hur länge hade du velat att faddern gick med dig?  
• Hur delaktig var du under introduktionen? 
• Fick du möjlighet att ställa frågor under upplärningen?  
- Om ja, vad var det för frågor du ställde och hur togs de emot? Förstod du svaren? 
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- Om nej, varför?  
 

Det informella lärandet:  
 

• Vad har du lärt dig efteråt? (Av dina kollegor ex.)  
• Vad tycker du om att det är inhyrda konsulter blandade med lagrets egna anställda?  
• Vart känner du att det egentliga lärandet hände?  
• Berätta mer om det lärande som sker utanför det formella lärandet. 
• Vad har du för positiva och negativa erfarenheter av det informella lärandet? 
• Känner du att du är en kompetent lagerarbetare? 
- Om ja; När började du känna så? Varför tror du att det kommer sig?  
- Om nej; varför inte? 

 
Det socio-kulturella lärandet 

• Hur delaktig känner du dig idag när det kommer till att vara med och lära andra 
kollegor eller nyanställda? 
 
Hjälpande frågor:  

• Deltar du i någon form av upplärning eller är du fadder? 
- Om du hade fått frågan om att bli fadder, vad hade du svarat?  
• Hur känner du inför att nya kommer och frågar dig?  
- Vad gör du om det kommer en fråga som du inte kan svara på?  
• Händer det att du lär andra utan att ha fått det i uppgift av en arbetsledare? (om du ex. 

ser att någon ser förvirrad ut och behöver hjälp)  
• Kan du komma på något annat du gör eller ha gjort som innefattar att du informellt lär 

andra?  
• Hur länge blir du kvar här på företaget?  

 
 
Avslutande frågor: 

• Har du något mer du vill ta upp? 
• Har du några frågor eller funderingar till mig angående detta? 

 
Tack för att du ville medverka!  

	


