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SAMMANFATTNING  
 

Sofia Othelius 

Informellt lärande på arbetsplatsen 

En kvalitativ studie om chefers uppfattning av lärandets betydelse på arbetsplatsen 

Antal sidor: 33 

Föreliggande uppsats ämnar öka kunskapen och förståelsen gällande chefers synsätt på 
betydelsen av lärande samt hur dem arbetar för att generera ett lärande hos de anställda. Studien 
har en kvalitativ ansats, där datamaterialet består utav sex stycken semistrukturerade intervjuer. 
De frågeställningar som ligger till grund för studien är följande: Hur uppfattar cheferna lärandes 
betydelse? Vilka möjligheter för lärande ges de anställda? Hur struktureras arbetsplatsen för att 
generera ett lärande hos de anställda? Det framkomna materialet har sedan analyserats genom en 
tematisk analysmetod. Diskussion kring resultatet sker med stöd i tidigare forskning samt genom 
teoretiska begrepp från Etienne Wengers teori Communities of Practice (COP).  

Studiens resultat visar att respondenterna betraktar lärande som en ständigt närvarande process, 
som har stor betydelse både för den enskilda individen, gruppen eller företaget. Det är bland 
annat genom lärande som företaget och de anställda kan behålla sin aktuella position på 
arbetsmarknaden, vilket innebär att det är viktigt att hela tiden underhålla lärandet. Resultatet 
visar respondenternas ståndpunkt att för medarbetarna har ett eget ansvar för sitt lärande, genom 
att leta upp önskvärda utbildar och därefter motivera för relevansen av dessa i arbetet. 
Respondenterna betonar även vikten av att som chef utmana medarbetarna, ge dem förtroende 
och därmed mandat till att fatta vissa beslut. Ytterligare ett resultat som uppvisas är att kulturen 
på arbetsplatsen har betydelse för lärandet, där samtliga respondenterna strävar efter ett tryggt 
klimat där det finns utrymme för misstag.  

 

Sökord: Informellt lärande, lärande i arbetslivet, communities of practice, chefers perspektiv  
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1. Inledning  

Utifrån Magnus Granberg (2010) är lärande en mänsklig förmåga som alltid är närvarande. 
Forskningen om arbetsplatslärande har på senare tid, börjat fokusera allt mer på det informella 
lärandet som sker i arbetslivet. Tidigare har huvudfokus rört det formella lärandet, där även 
relationen mellan formellt lärande och tillämning av kunskaper i arbetet undersökts. Lärandet 
som förekommer parallellt med andra aktiviteter och arbetet, har allt mer uppmärksammats. 
Inom forskningsområdet har intresset för alternativa lärandemiljöer till arrangerade utbildningar 
och skola ökat, där arbetsplatsen är aktuell. (Granberg, a.a.)  

Lennart Lennerlöf (2002) förklarar att det moderna arbetslivet utmärks av flexibilitet, förändring 
och effektivitet. Hastiga förändringar på arbetsmarknaden, förutsätter att företaget och de 
anställda är mångsidiga och anpassningsbara. För att vara attraktiv på arbetsmarknaden behöver 
företag och dess anställda följa med i dessa förändringar. Detta innebär en ständig utveckling och 
att lära sig av de rådande omständigheterna och de aktuella resurserna. En viktig tillgång för 
företaget, är medarbetarna. Det är främst utifrån medarbetarnas kapacitet och förmågor som 
kvaliteten på arbetsuppgifterna påverkas. Ju högre kvalitet, desto högre chans för företaget att 
vara anpassat till arbetsmarknaden. Detta innebär att företaget behöver lägga den tid och de 
resurser som behövs för att utveckla medarbetarna och dess befintliga kompetenser. Granberg 
(2010) tar upp att arbetsmiljön kan arrangeras för att underlätta för lärande, där chefers ledarskap 
kan påverka processen hos medarbetarna. Chefen kan antingen ha en aktiv roll, där exempelvis 
coachning är ett verktyg för att utveckla de anställda. Det är likaså möjligt att påverka 
medarbetarnas lärande utan aktiva handlingar, detta kan ske genom fördelning av arbetsuppgifter 
eller att tydligt presentera de förväntningar chefen har på medarbetarna.  

Arbetet kan erbjuda medarbetarna lärandemöjligheter och därmed personlig utveckling. Det 
innebär då att individens förmåga att lära komponeras med de inneboende lärandemöjligheter 
arbetet erbjuder. Genom detta samarbete kan medarbetarnas stress minska och deras deltagande 
och aktivitet öka. (Granberg, 2010)  

Förhoppningen med genomförd studie är att erbjuda chefer ett bredare och djupare 
förhållningssätt gentemot lärande på arbetsplatsen. Då studien görs utifrån ett chefsperspektiv, 
erbjuds även arbetstagare kännedom kring chefernas inställning till lärande.  

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur chefer genom ett processorienterat arbetssätt 
uppnår ett informellt lärande hos de anställda. Studien ämnar besvara följande frågeställningar:  

i. Hur uppfattar cheferna lärandes betydelse?  
ii. Hur struktureras arbetsplatsen för att bidra till ett lärande hos de anställda?  
iii. Vad i chefernas arbetssätt resulterar i lärande möjligheter för de anställda?  
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1.2 Begreppsdefinition  

I kommande kapitel presenteras en definition av lärande samt informellt lärande.  

1.2.1 Lärande  

Med utgångspunkt i det Per- Erik Ellström (1992) skriver kan lärande ses som en ständigt 
pågående process hos individen. Ellström (a.a.) presenterar följande definition av lärande, vilken 
är den som kommer ligga till grund för studien: ”Med lärande avses här relativt varaktiga 
förändringar hos en individ som ett resultat av individens samspel med sin omgivning” (Ellström, 
a.a., s.67). 

1.2.2 Informellt lärande  

Det informella lärandet sker i alla sammanhang individen befinner sig inom, vilket exempelvis 
kan vara en fritidsaktivitet eller på arbetsplatsen (Ellström, 1996). Informellt lärande förekommer 
till stor del spontant och utan att individen är direkt medveten om den aktuella lärprocessen. 
Detta är en skillnad jämfört med det formella lärandet som sker med ett utbildningssyfte i 
huvudfokus. Det formella lärandet innefattar en plan och en målbild med lärandesituationen, 
vilket kan vara i skolan eller utbildningstillfällen på arbetet. På sidan av det formella lärandet tar 
det informella lärandet vanligtvis rum. Avsikten behöver inte vara att ett lärande ska uppstå, utan 
det kan ske trots individens omedvetenhet om det. Detta kan förekomma i samtal med kollegor 
vid kaffeautomaten eller genom att se på när en annan person utför en hushållssyssla. (a.a.) 

2. Tidigare forskning  

I kommande kapitel introduceras tidigare forskning för att erbjuda bredare kännedom gällande 
studiens område.  

2.1 Litteratursökning  

Vid sökning användes databaserna SwePub och PRIMO. Sökningen avgränsades till endast 
granskade texter, refereed-granskad eller peer-reviewed. Sökorden som användes var 
arbetsplatslärande*, lärande, informellt lärande, ”communities of practice”, arbetsplats, 
kompetensutveckling* i olika konstellationer. Utifrån sökningen valdes fem vetenskapliga artiklar, 
vilka är publicerade mellan 1996 till 2016 och placeras i kronologisk ordning med den äldsta först. 
Detta för att se forskningens utveckling inom det aktuella området.  

2.2 Lärande på arbetsplatsen  

Ellström (1996) redogör för kraven som ställs på medarbetare att vara flexibla, inneha kunskaper 
och erfarenheter inom många områden och på att klara av att arbeta alltmer självständigt. Dessa 
förändrade omständigheter, innebär dels nya krav på utbildningar samt möjligheter för de 
anställda att upprätthålla och utveckla sin kompetens i arbetet. Det innefattar även behov av att 
arbetsmiljön ska vara tillåtande och stimulerande för lärande samt utveckling av de tillgångar varje 
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enskild arbetstagare har. Ellström (a.a.) förklarar brister i formella utbildningar, där det är lite av 
den teoretiska kunskapen som lärs ut, som praktiskt kan användas i vardags- samt arbetslivet. Det 
är skillnader mellan lärande i formell utbildning och lärande i det praktiska livet. Både 
utbildningsdebatten och forskningen är eniga om att det är av betydelse att möjligheter till 
informellt lärande utvecklas och förbättras. En förutsättning för att lärande ska ske är att 
individen har tillgång till lärandesituationer som uppstår i verksamheten, vilket sker genom 
delaktighet. Ellström (a.a.) diskuterar att lärande kan ses som en pendelrörelse mellan rutin och 
reflektion. Denna pendelrörelse går från ett rutin-eller regelbaserat handlade till att kunna hantera 
förändring genom att bryta det invanda beteendet. Stabila förhållanden tenderar till att individer 
och verksamheter fastnar i rutiner gällande handlingar och tankemönster. För invanda ageranden 
ska brytas och bidra med förutsättningar för ett nytt lärande, behöver det ske någon form av 
förändring i den aktuella kontexten.  

2.3 Kompetensutveckling inom verksamheten  

Marianne Döös (2004) diskuterar i sin artikel att kompetens kan ses som ett avgörande 
konkurrensmedel mellan organisationer. Organisationens framgång kan bygga på kompetensen 
hos de anställda, vilket leder till att det är relevant att kompetensen är aktualiserad utifrån 
arbetsmarknaden. För att en organisation ska fortsätta utvecklas, tar Döös (a.a.) upp att de 
mänskliga resurserna inte ska förbrukas och kastas bort utan dessa ska tas hand om. Detta kan 
göras genom återskapning och möjlighet till utveckling av den befintliga kompetensen. Är fallet 
sådant att dessa resurser ständigt byts ut finns det ingen grund stabilitet i organisationen och dess 
möjlighet att konkurrera med andra organisationer minskar. Inom de kontexter individen 
befinner sig inom, tas dennes kunskaper och erfarenheter med. Vilket innebär att en individs 
kunnande är föränderligt. Kompetens ska inte enbart betraktas som ett individuellt fenomen, 
utan även i relation med människor. I situationer med andra kan individen överföra sin 
kompetens till dessa, samtidigt som kompetenser överförs till individen.  

I artikeln görs skillnad mellan att arrangera lärtillfällen och att organisera för lärande i vardagen. Med 
att arrangera lärtillfällen menas bland annat kurser och seminarier, där det handlar om avsatt tid 
och plats med syftet att lära. Motsatsen till detta blir att organisera så att utförandet av 
arbetsuppgifterna bidrar till erfarenheter och utveckling för individen, och därmed innebär ett 
lärtillfälle. Utifrån Döös (a.a.) tenderar kompetensutvecklingen i dagsläget, att bestämmas utifrån 
det externa utbud som finns gällande kurser på marknaden. Det är inte säkert att utbudet 
överensstämmer med verksamhetens utvecklingsbehov, vilket leder fram till att det kan vara till 
fördel för verksamheten att organisera för lärande och utveckling inom verksamhetens ramar.  

2.4 Deltagande i arbetsplatslärande  

Maud Baumgarten och Eva Ellström (2012) tar upp att det ofta saknas ett deltagarperspektiv när 
det handlar om värdet av kompetensutveckling i arbetslivet. Företag ställs inför krav på 
förändringar i dagens samhällsutveckling, vilket har inneburit att lärande och 
kompetensutveckling har kommit att hamna allt mer i fokus inom både forskning och 
policydiskussion. I studien fokuserar Baumgarten och Ellström (a.a.) på att undersöka och 
analysera vilken inställning samt deltagande en grupp anställda på en industriarbetsplats har 
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gällande olika typer av lärandeaktiviteter som erbjuds. Författarna vill förstå kvalitativa skillnader i 
synsätt och deltagande mellan dessa anställda, istället för att se gruppen som ett kollektiv med 
liknande inställning till utbildning. Ett resultat som framkom från studien var att det finns 
framstående skillnader i de anställdas motivation till deltagande i läraktiviteter. Genom studien 
uppfattades tre deltagandemönster hos de anställda: de engagerade, de motvilliga och de osäkra.  

Till den första gruppen, de engagerade, hör medarbetarna som visade en positiv inställning till att 
delta i olika läraktiviteter som företaget erbjöd. De engagerade använde ord som intressant och 
utvecklande att delta i dessa kurser samt läraktiviteter. I denna kategori var det vanligt med en 
högre utbildningsnivå jämfört med de andra två grupperna. Inom de motvilliga uttrycktes ett 
svagt eller inget intresse för att delta i dessa lärtillfällen som företaget erbjöd. De motvilliga 
uppfattade inte att det innebar någonting positivt för deras egen del, och hade därmed svårt att se 
anledningar till deltagande. De osäkra hade i lägre grad deltagit i läraktiviteter än de två andra 
kategorierna. Inställningen till deltagande kunde inom denna grupp betraktas som kluven, då 
medarbetarna förstod vilket värde det hade för företaget men de visade ett svagt egen intresse till 
att delta. Deltagande grundades i de krav som kom från ledning och arbetskamrater.  

2.5 Modell för arbetsplatslärande  

Erica Byströms (2016) studie undersöker vilka förutsättningar undersköterskor i hälso- och 
sjukvården har för lärande i arbetet. Studien innefattade tre sjukvårdsenheter, där 17 
undersköterskor och 5 vårdenhetschefer medverkade i enskilda intervjuer. Resultatet visade att 
goda förutsättningar för lärande fanns bland de undersköterskor som hade varierande och 
oförutsägbara arbetsuppgifter, dessa arbetade inom akut eller traumatisk sjukvård. En situation 
där lärande kan ske, är när undersköterskorna arbetade nära andra yrkesgrupper. Detta gällde om 
dessa grupper gjorde undersköterskorna delaktiga i arbetet. Resultatet visade även att delegering 
utav arbetsuppgifter kan generera goda förutsättningar för lärande. Mindre goda förutsättningar 
för lärandet visade sig finnas i formella läraktiviteter. Detta då kursutbudet är litet, och kurser 
som finns tillgängliga inte rör vårdens kärnverksamhet.  

Modellen i studien innefattar arbetsplatslärande, vilket i denna artikel innebär lärande som äger 
rum på eller är relaterat till arbetet och arbetsplatsen. Byström (2016) delar in förutsättningarna i 
fyra grupper: 1) arbetet 2) individen 3) sociala förhållanden och 4) lär- och utbildningsaktiviteter. 
Det är främst det informella lärandet som berörs i artikeln, vilket till stor del sker oplanerat och 
jämsides med andra handlingar. För att ett lärande ska möjliggöras bör arbetsuppgifterna ställa 
specifika krav på kompetensen hos den som utför uppgifterna. Är istället kompetenskraven låga 
innebär det överlag en begränsning för lärande. Det är medarbetarens uppfattning av 
arbetsuppgifterna som avgör om det handlar om ett lärande tillfälle eller inte. Utmanande 
uppgifter, vilka innebär att kraven är höga men inte för höga, är det som möjliggör ett lärande. Är 
fallet sådant att kraven är för höga för den individuella individens förutsättningar, kan det innebär 
stress vilket i sin tur kan förhindra lärandet.  
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2.6 Lärande i dagens arbetsliv  

Camilla Thunborgs och Jon Ohlssons (2016) artikel om pedagogiska utmaningar i arbetslivet, 
diskuterar och analyserar betydelsen av flexibilitet och standardisering. I den analys som gjorts 
framkommer det att ökad flexibilitet och standardisering verkar positivt gällande främjandet utav 
ett individuellt och anpassningsinriktat lärande. Författarna diskuterar kring flexibla arbeten med 
goda villkor för ett kortsiktigt lärande men med svårigheter att skapa dessa villkor för ett 
långsiktigt utvecklingsinriktad lärande i organisationer. I artikeln presenterar Thunborg och 
Ohlsson (a.a.) tre teman gällande aspekter av lärande i arbetslivet, som är väl belysta i forskning 
inom detta område. Lärandets situerade aspekter är utgångspunkten i det första temat. 
Forskningen visar på att individers lärande i arbetet i stor del sker genom det sociala som en 
arbetsplats bidrar med, så som social praktik och sociala sammanhang. Det är i 
socialiseringsprocessen individen skapas en tillhörighet till arbetsplatsen. Det andra temat 
fokuserar på individers erfarenhets- och reflektionsbaserade aspekter. Genom att utföra 
handlingar och därefter reflektera över erfarenheter och upplevelser, skapas ett lärande hos 
individen. En viktig förutsättning för ett lärande är att individen får möjlighet till handlings- och 
reflektionsutrymme. Det tredje temat handlar om det kollektiva lärandet, där gemensamma 
uppdrag och utrymmen kan generera i ett kollektivt lärande. Denna form av lärande sker ständigt 
i pågående processer genom samspel med andra individer.  

3. Teoretiskt perspektiv  

Följande kapitel beskriver teorin studien grundas i. Granberg (2010) uttrycker att medarbetare 
gemensamt skapar en arbetspraktik, vilken innefattar en balans mellan arbetets olika krav och 
intressen. Praktiken formas och utvecklas utifrån ett ömsesidigt engagemang hos individerna, det 
gemensamma arbetet och dess gemensamma repertoar. Det kan förekomma konflikter och dessa 
är betydelsefulla då det kan resultera i utveckling av bland annat individers identiteter samt av 
praktiken. Granberg (a.a.) förklarar att det finns olika gemenskaper på en arbetsplats, i vilka de 
anställda deltar utifrån varierande grad. Det Granberg (a.a.) beskriver, grundas i Wenger (1998) 
och detta är den utgångspunkt som fortsättningsvis kommer användas för studiens teoretiska 
perspektiv. Communities of Practice (COP), fokuserar på den sociala aspektens betydelse för 
lärandet. COP framställs som olika informella nätverk individen kan ingå, och inom dessa 
nätverk kan individer utbyta kunskaper och erfarenheter. (Wenger, 1998) 

3.1 Praxisgemenskaper  

Lärande bör betraktas som en ständigt närvarande process som sker i alla individens aktiviteter 
och inte enbart i utbildningssammanhang (Wenger, 1998). Det kan snarare ses som en social 
process utifrån den aktuella kontexten, vilken sker både på individ- och gruppnivå. Traditionellt 
sett har lärande betraktas som ett förlopp med en start- och slutpunkt, vilket därmed har bemötts 
som en aktivitet som bör avskiljas från individens andra aktiviteter. Ett lärande blir därmed 
resultatet av alla erfarenheter och händelser individen upplever.  

Teorin utgår från fyra antaganden, där första handlar om att människan är en social varelse, vilket 
är det centrala i lärandet. Det andra är att individens kompetens är det som kan jämföras med 
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kunskap. Det tredje antagandet är att individen aktivt deltar i olika kontexter för att veta, och det 
är vid dessa situationer ett lärande kan uppstå. Fjärde antagandet innebär att genom lärande kan 
individen se världen och livet som något meningsfullt. Dessa fyra antaganden växelverkar med 
varandra, och är ständigt närvarande i varandras processer. Wenger (1998) förklarar att när 
individen deltar i sociala situationer, framkommer det fyra komponenter som genomsyrar och är 
betydelsefulla för den lärandeprocess som sker. För att ett socialt lärande ska ske, förutsätts det 
att dessa fyra inkluderas:  

1. Meaning (innebörd)- lärande som erfarenhet: handlar om den individuella och kollektiva 
förmågan samt att världen upplevs som meningsfull.  

2. Practice (praktik)- lärande som görande: innefattar de sociala perspektiveten och ramarna, 
vilket är de sociala resurserna som kan bidra med engagemang och en känsla av 
samhörighet.  

3. Community (gemenskap)- lärande som tillhörighet: kunskap som genom sociala koder 
definieras som värd ett förvärva.  

4. Identity (identitet)- lärande som identitetsskapande: innebär hur lärande kan förändra 
individens identitet samt hur ett Community kan erbjuda en identitet i samband med 
lärande.  

3.2 Lärande som tillhörighet  

Teorin grundas i att lärande och kunskapsutveckling skapas inom en gemenskap. Dessa 
gemenskaper består av individer med likasinnanade idéer, passioner eller agendor. Wenger (1998) 
ser dessa gemenskaper som informella sociala nätverk, vilka förutsätter ett socialt lärande. Denna 
gemenskap kan tillämpas till arbetslivet inom en arbetsgrupp mellan kollegor, under livet tillhör 
individen olika sociala nätverk varav arbetsplatsen benämns som en. Det innebär att individen 
inte föds till att ingå i en specifik gemenskap, utan det finns möjligheter till förflyttning mellan 
olika gemenskaper vilket kan uppstå när individen byter arbetsplats. Detta blir möjligt då 
individen i princip ständigt befinner sig inom olika kontexter och sammanhang, vilka i sin tur 
förutsätter olika gemenskaper. Det går därmed att tillhöra flera gemenskaper samtidigt, men 
vanligtvis befinner individen sig inom ett i taget. Inom nätverket arbetar individerna mot samma 
målbild och det är genom sociala sammanhang och interaktioner som en djupare kunskap kring 
ett visst ämne utvecklas. Detta sker både kollektivt och individuellt, beroende på tidigare 
förkunskaper och erfarenheter kring ämnet. Individerna inom en gemenskap är engagerade i sina 
handlingar och det är genom detta engagemang handlingarnas mening skapas. Individerna 
interagerar, lär och bygger relationer tillsammans vilket förutsätter en stark gemenskap med 
uppmuntran om att dela kunskaper och erfarenheter med varandra.  

För att förstå förhållandet mellan sammanhållning och gemenskap, redogör Wenger (1998) för de 
tre dimensioner som gemenskapen är indelad i. Det är genom att få åtkomst till dessa tre 
dimensioner, en individ betraktas som en ny medlem i gemenskapen. Den första dimensionen är 
ömsesidigt engagemang. Det är genom engagemang medlemskapet byggs upp och förhandlas 
fram, vilket leder till att det skapas relationer mellan medlemmarna inom nätverket. Dessa 
relationer genomsyrar varje gemenskap och gör det unikt, vilket innebär att det är betydelsefullt 
att det finns bästa möjliga förutsättningar för att skapa goda relationer mellan medlemmarna. 
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Varje gemenskap har egna värden och normer, vilka uppenbaras genom medlemmarnas 
interaktion med varandra. Gemensamma intressen är den andra dimensionen och är en 
grundförutsättning för att en gemenskap ska skapas. Medlemmarna inom varje gemenskap har 
gemensamma mål och intressen och det är genom dessa det skapas en känsla av tillhörighet och 
sammanhållning. Kollektiva mål driver gemenskapen framåt, vilket inte behöver innebära att 
individerna alltid är eniga. Wenger (a.a.) förklarar att oenigheter kan vara en drivkraft, som 
utmanar gemenskapen och därmed utvecklas och förstärks det gemensamma engagemanget samt 
intressena. Den sista dimensionen är delad repertoar, vilket handlar om att en gemenskap över tid 
har byggt upp gemensamma berättelser, ord, rutiner eller objekt som är unika för den specifika 
gemenskapen. Dessa repertoarer ligger till grund för individernas handlande och ageranden.  

3.3 Lärande som erfarenhet  

Wenger (1998) presenterar lärande genom innebörd som upplevelser och erfarenheter av det 
vardagliga livet. Erfarenhet är en process bestående av förhandlingar och samverkan mellan 
participation (deltagande) och reification (förtingligande). Genom denna process förstår individen 
sin omvärld, Wenger (a.a.) skriver att denna process ständigt är närvarade och pågående. För att 
deltagande ska uppstå behövs både agerande och förbindelse. Detta kan uppnås genom att 
individer aktivt tar plats i händelser och i relationer med andra, och blir därmed både en personlig 
samt social process. Individens möjligheter eller begränsningar till att påverka en gemenskap är 
en viktig aspekt gällande nivån på individens deltagande. Desto större möjligheter individen har 
att påverka, innebär ofta att individen är mer villig att vara delaktig i jämförelse med tvärtom. 
Wenger (a.a.) beskriver förtingligande som den process där individens engagemang gentemot och 
med världen skapas. Genom förtingligandet kan abstrakta ting göras mer konkreta och lättare för 
individen att förstå. Individens erfarenheter och upplevelser skapas med hjälp av diverse objekt 
och består till stor del av kollektiva innebörder. Genom att betrakta dessa två processer som 
komplement till varandra, framkommer deras samverkan och gemensamma betydelse. Det blir 
därmed möjligt att få kunskap kring hur medlemmarna i en gemenskap genom deltagande och 
förtingligande skapar gemensamma intressen och engagemang. Då dessa två processer ständigt är 
pågående kan en gemenskap komma att behöva ersätta de tidigare repertoarerna med nya, vilket 
sker genom omförhandling. (a.a.) 

3.4 Lärande som identitetsskapande  

I teorin läggs fokus på den enskilda individen, men det sker utifrån ett socialt perspektiv. Detta 
förhållningssätt förnekar inte individualitet, utan betraktar det istället som del av specifika 
samhällen. Utifrån Wengers (1998) resonemang innebär det att individen inte blir individ av sig 
själv, utan det sker genom interaktion och samspel med omvärlden. Samtidigt är det viktigt att ha 
i åtanke att medlemskap i en gemenskap inte enbart är det som definierar individen. Utan det är 
en ständig växelverkan mellan det individuella och det kollektiva. Wenger (a.a.) förklarar att det 
finns ett starkt samband mellan identitet och lärande. För att möjliggöra för lärande, är en 
förutsättning att det finns en gemenskap där medlemmarna är engagerade i varandra och 
därigenom accepterar varandra som deltagare. En följd av detta är en förhandling om att vara en 
del av gemenskapen och dess kontext. Befinner sig individen inom en gemenskap där denne är en 
fullgången medlem, uppfattas detta förmodligen som ett familjärt och tryggt område. Individen 
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vet precis vad som förväntas av denne, andra betraktar individen som kompetent. På en 
arbetsplats kan det innebära att veta vilken kollega som är kunnig inom vilket område, och gå till 
denne för att få den hjälp som behövs. Individens kompetens utvecklas i samspel med andra. 
Identitet är en process i ständigt arbete, som formas i samspel med omvärlden genom en 
förhandling med de förutsättningar som finns i den specifika gemenskapen (a.a.).  

3.5 Lärande som görande  

Lärande genom görande, handlar om att lärande sker genom handling och agerande. Wenger 
(1998) redogör att det är i praktiska sammanhang lärandet sker. Detta leder till att det inte är 
möjligt att enbart studera fenomenet lärande, utan det behövs sättas in i den praktiska kontexten. 
Inom en gemenskap är det medlemmarnas handlingar och ageranden som för dem samman och 
bygger upp en stark gemenskap. Genom de gemensamma praktiska handlingarna, är det möjligt 
att identifiera skillnaden mellan ett COP och en alldaglig gemenskap. Detta gäller oavsett vilken 
gemenskap och praktik som betraktas, det kan vara ett innebandylag, en förening, en 
musiksamling eller en arbetsgrupp på företaget. Wenger (a.a.) förklarar att det medlemmarna lär 
sig genom de praktiska handlingarna, inte kan läras vid studerandet av en grupp utifrån. Utan det 
är just handlingarna i en specifik kontext i gemenskapen, som innebär ett lärande genom handling 
hos individen. Genom att individen är delaktig i en gemenskap får denne ta del av sociala ramar 
och koder som har förhandlas fram. Detta är de sociala resurserna som individen har att förhålla 
sig till, vilket kan leda till engagemang hos individen samt en känsla av gemenskap till övriga 
medlemmar.  

4. Metod  

Kapitlet inleds med en beskrivning av vald metod för studien. Kapitlet behandlar även 
urvalsprocessen och hur hänsyn har tagits till forskningsrådets (2017) etiska aspekter under hela 
arbetsprocessen. Avslutningsvis beskrivs studiens genomförande.  

4.1 Metodval  

Kvalitativ forskning uppfattar verkligheten som föränderlig, och att det är individerna som skapar 
och förändrar denna. Bryman (2011) presenterar att datasamlingen främst sker genom intervjuer 
och observationer, där intervjuer användes i föreliggande studie.  

Då studiens problemområde berör chefers syn på lärande och deras arbetssätt för att erbjuda de 
anställda möjligheter till lärande, är kvalitativ metod mest lämpad för att ämnar bidra med djupare 
förståelse kring ämnet. Ahrne och Svensson (2015) förklarar att intervjuer resulterar i en bredare 
syn och förståelse kring ett område, där det är möjlighet att upptäcka flera olika dimensioner och 
nyanser. Genom att genomföra semistrukturerade intervjuer med respondenterna finns det 
därmed möjlighet att detaljerad och djupgående information framkommer. Denna form av 
intervjuer utgår från frågeområden istället för specifika frågor, vilket erbjuder möjlighet att 
anpassa frågorna utifrån det respondenternas berättar. Detta förutsätter att den som håller 
intervjun är öppen och flexibel gentemot respondenternas uttalanden. Målsättningen vid 
intervjuerna att få access till respondenternas syn på verkligheten, genom deras kunskap och 
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erfarenheter. I föreliggande studie är det respondenternas verklighetsuppfattning som bidrar med 
insamlad data genom deras erfarenheter och upplevelser. (Denscombe, 2016) 

Semistrukturerade intervjuer är aktuella för studien då det erbjuder möjlighet att få en djupare 
och bredare förståelse kring respondenternas syn på lärande. Genom att intervjua flera 
respondenter är det möjlighet att se likheter och skillnader mellan deras uppfattningar om 
studiens problemområde. Jag anser att utrymmet till att vara flexibel och öppen gentemot 
respondenternas svar, är användbart då det kan resultera i information som jag i förväg inte tänkt 
på. Detta ger studien en bredare insikt i området, vilket kan förhöja det slutgiltiga resultatet och 
analysen.  

4.2 Urval  

Urvalet som användes i denna studie var ett subjektivt urval (Denscombe, 2016). Genom denna 
urvalsprocess togs kontakt med chefer på utvalda företag. I och med ett subjektivt urval går det 
att försäkra sig om en bred variation på respondenter, vilket var aktuellt för studien. 
Urvalsprocessen började med att cheferna kontaktades antingen via telefon eller email, där 
studien kort presenterades och en förfrågan om att medverka gjordes. Vid positiv respons 
skickades missivbrevet (se bilaga 1) och ett tillfälle för intervjun bokades. I vissa fall skedde den 
första kontakten via receptionisten som uppgav chefens kontaktuppgifter, och processen gick 
därefter till som ovan beskrivet. Sammanlagt kontaktades 39 företag, varav fem stycken deltog i 
undersökningen.  

Ursprungstanken för insamling av studiens empiriska material var att träffa tre till fyra 
respondenter vid två tillfällen. Detta visade sig dock vara svårt att få in i schemat för främst 
respondenterna, men även i förhållande till studiens tidsram. På grund av detta omformades 
upplägget och innefattade istället ett intervjutillfälle med sex olika respondenter. Enligt 
Denscombe (a.a.) är det passande att använda ett subjektivt urval för att uppnå ett explorativt 
urval.  

4.3 Respondenterna  

Respondenterna som medverkade i studien, bestod av fyra män och en kvinna som arbetar i en 
chefsposition. Mellan respondenterna var det skillnad gällande antalet anställda dem ansvarade 
för, där det lägsta antalet var tio medarbetare och det högsta 32 stycken. Anställningstiden som 
chef på företaget varierande mellan ett till fem år. Vidare information om respondenterna 
kommer inte delges och detta är utifrån Vetenskapsrådets (2017) etiska krav om att behålla deras 
anonymitet. I resultatdelen kommer benämningen R X (där X är en siffra mellan 1-5) användas, 
detta för att tydliggöra från vem vilket citat kommer ifrån. 

4.4 Forskningsetiska ställningstaganden  

Ställningstaganden gällande god forskningsed är genomgående i studien, vilka utgår från 
Vetenskapsrådet (2017). Ett missivbrev författades som skickades ut i samband med förfrågan 
om deltagande i studien. Det utskickade missivbrevet presenterade i korta drag vad studien ämnar 
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undersöka, dess syfte samt förhoppningen med undersökningen. Därefter förklarades de 
forskningsetiska ställningstagandena och hur dessa kommer appliceras på processen 
respondenten medverkar i. För respondenten innebar det en garanti att jag eftersträvar att hålla 
respondentens, företagets och andra individers identiteter anonyma under hela arbetets gång. I 
praktiken medför detta att inga namn kommer nämns och inte heller information som kan 
kopplas samman med respondenten och företaget. Det insamlade empiriska materialet användes 
enbart vid arbetet med föreliggande studie och förvarats så att ingen utomstående hade tillgång 
till det. Vid godkänt betyg på uppsatsen, raderas det empiriska materialet. Respondenten hade 
rätten att vid vilket tillfälle som helst, avsluta sin medverkan i studien. Innan intervjun påbörjades 
efterfrågades det igen om respondentens godkännande och välvilja till medverkan, hade 
responsen blivit negativt hade intervjun inte genomförts.  

4.5 Genomförande  

Vid insamling av empiriskt material användes semistrukturerade intervjuer, där respondenten ges 
utrymme att utförligt tala om området och får möjlighet att klargöra sina synpunkter 
(Denscombe, 2016). Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats och pågick 
mellan 40-50 minuter, där vissa var något kortare och andra något längre. Då det fanns 
medvetenhet om respondenternas välplanerade scheman, var jag noga med att ha koll på klockan 
för att inte gå över den avtalade tiden (a.a.). Samtliga intervjuer hölls i rum som låg förhållandevis 
avskilt från det övriga utrymmet på arbetsplatsen, detta gav en bra utgångspunkt för att 
genomföra samtalen i en lugn och ostörd miljö. Bryman (2011) förklarar att är det viktigt att 
tänka på omgivningen intervjun sker i, då exempelvis buller och andra individer kan störa 
inspelningen och koncentrationen hos respondenterna. Det är även väsentligt att respondenten 
inte ska behöva bekymra sig för att andra ska kunna höra den information som delges under 
samtalets gång.  

Målsättningen vid intervjutillfällena var att få största möjliga förståelse för det respondenterna 
berättade. Var någonting som sagts otydligt eller svårt att tolka, frågade jag respondenten om det 
var möjligt att förklara på ett annat sätt. Detta för att just säkerställa möjligheten till att få en 
bredare och djupare förståelse kring det som sagts, vilket förstärktes genom att jag uppmanade 
respondenterna att berätta mer eller beskriva en konkret situation. Återkommande under 
intervjun sammanfattade jag det som framkommit, och frågade om det var korrekt uppfattat 
(Denscombe, a.a.). Anledningen till detta var för att skapa en gemensam förståelse mellan mig 
som intervjuare och respondenten. Då studien bygger på det empiriska materialet som 
framkommer genom respondenternas kunskap och erfarenheter, är det viktigt att det som 
respondenten berättar kan förstås på rätt sätt för att minska risken för feltolkning. Detta kan inte 
säkerställas fullt ut, då det hela tiden handlar om en individs personliga tankar och upplevelser 
vilket enbart den individen har korrekt tolkning utav. Min roll i samtalet blir därmed att göra mitt 
yttersta för att få de bästa förutsättningarna till att genomföra en så korrekt tolkning som möjligt.  

Med respondenternas godkännande spelades samtliga intervjuer in, för att möjliggöra en så 
noggrann transkribering som möjligt. Inspelningarna gjordes via både mobiltelefon och dator, 
detta för att minimera riskerna med misslyckad inspelning. Göran Ahrne och Peter Svensson 
(2015) förklarar att det är fördelaktigt att göra transkriberingen så snart som möjligt efter 
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intervjun. Vilket gjordes, och detta för att ha intrycken och uppfattningarna från intervjuerna nära 
i minnet. Vid transkriberingsarbetet användes oTranscribe, en internetsida för transkribering. 
Sidan erbjuder möjlighet att sänka eller öka ljudfilens hastighet, vilket underlättar vid 
transkriberingen. Det är även enkelt att spola framåt eller bakåt i ljudfilen, för att kontrollera att 
det blev korrekt nedskrivet. Flertalet gånger avbröt respondenterna sig mitt i en mening, detta för 
att formulera om sig eller börja en ny riktning på det som berättades. Utskriften av 
ljudupptagningarna rekonstruerades då för att skriftligt vara tydliga och förståeliga (Denscombe, 
2016). För att underlätta vid läsningen av transkriberingarna, plockades uttryck som ”ehh” och 
”hm” bort om dessa förekom vid upprepande tillfällen, i övrigt har transkriberingen genomförts 
ordagrant. Efter avslutad transkribering, kontrollerades skriften med ljudfilen för att säkerställa 
att det blivit korrekt i skrift.  

4.5.1 Intervjuguidens utformning  

Enligt Ahrne och Svensson (2015) är det av centralt att intervjuaren är förberedd, både genom att 
ha koll på teknisk utrustning samt att ha en klar målsättning med avslutad intervju. För att få svar 
på studiens syfte och frågeställningar formades en intervjuguide (se bilaga 1) som samtliga 
intervjutillfällen utgick ifrån. Denna guide innefattade huvudområden med underfrågor samt 
möjliga följdfrågor. Intervjuguiden användes som stöd vid intervjuerna med en förhoppning att 
försäkra att respondenten bidrog med bästa möjliga information till att utveckla en djupare 
förståelse kring chefernas erfarenheter och upplevelser.   

Enligt Bryman (2011) kan en intervjuguide ses som en minneslista gällande vad som ska tas upp 
under intervjun. Intervjuguiden började med bakgrundsfrågor, detta med förhoppningen att 
skapa en bekväm och trygg miljö för respondenten att öppna upp sig inom. Därefter följde fem 
olika huvudområden: lärande, arbetsmiljön, verksamheten, rollen som chef samt medarbetarna. 
Avslutningsvis fanns varierande följdfrågor att ställa beroende på respondentens svar. Vid 
genomförandet av intervjun var målsättningen att ha ett flexibelt samtal och en lyhördhet 
gentemot det respondenten sa. Trots en genomtänkt och välarbetad intervjuguide, kan det vara så 
att respondenten kommer med ytterliga synvinklar kring området som jag inte tänkt på. Detta 
kan ha att göra med att respondenten har en arbetslivserfarenhet som jag saknar och därmed har 
andra sätt att se på saker och ting.  
Innan första intervjutillfället, genomfördes en pilotintervju för att se hur intervjuguidens 
utformning praktiskt fungerade. Bryman (a.a.) framhäver att det är till forskarens fördel att 
genomföra pilotintervjuer, detta för att få kunskap kring hur upplägget för intervjun fungerar i 
praktiken och vad som kan behövas revideras. På grund av svårigheter att hitta intervjupersoner, 
genomfördes pilotintervjun med en familjemedlem som arbetar i en chefsposition. Utifrån denna 
intervju ändrades sedan angivna av de uttänkta frågorna om, med syfte att få fullständig 
information till att besvara frågeställningarna.  

4.6 Analysmetod och databearbetning 

Analysarbetet utgår från insamlad data, detta innebar att under processens gång identifierades 
mönster och teman som var gemensamma för det insamlade materialet. Detta motsvarar tematisk 
analys, vilket enligt Bryman (2011) är en vanligt förekommande process vid kvalitativa 
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undersökningar. Analysmetoden innefattar organisering av data och därefter skapa teman som 
framkommer genom det insamlade materialet. Efter att samtliga intervjuer transkriberats, 
påbörjades det grundliga analysarbetet. Vilket innebar noggrann genomläsning av varje 
transkribering, där stycken innehållande väsentlig information markerades. Från dessa stycken 
plockades nyckelord ut och antecknades i ett separat dokument. Efter upprepande 
genomläsningar av det empiriska materialet, frambringades en helhetsuppfattning gällande 
innehållet och därmed respondenternas tankar samt erfarenheter (Bryman, a.a.). Med detta som 
grund gjordes jämförelser för att finna likheter samt skillnader. Jämförelsen gjordes mellan de 
redan markerade styckena utifrån från vardera intervju samt dokumentet med nyckelord som 
plockats ut. Utifrån dessa jämförelser framträdde olika betydelsefulla teman (Bryman, a.a.). Vid 
denna process markerades även specifika citat från samtliga respondenter, detta för att kunna 
förstärka studiens resultat och tillförlitlighet. Anledningen till att detta gjordes succesivt under 
analysarbetet var för att kunna betrakta citaten i sitt sammanhang och med en aktuell helhetsbild 
för intervjutillfället. Utifrån jämförelserna av materialet formades sex teman som visade sig vara 
gemensamma för samtliga respondenter. De temana som framkom var ”Lärandets betydelse”, 
”Individens ansvar”, ”Kulturen på företaget”, ”Samspelet mellan chef och medarbetare”, 
”Utmana” samt ”Chefens roll”. Dessa sex teman jämfördes med varandra, för att undersöka 
möjligheter att föra samman några av dem. Resultatet av detta blev att temana slutligen blev fyra 
huvudteman, där två innehöll varsitt undertema. Den slutgiltiga tematiseringen ledde till 
”Lärandets betydelse”, ”Individens ansvar”, ”Kulturen på företaget” med underkategori 
”Samspelet mellan chef och medarbetare” samt ”Chefens roll” med underkategori ”Utmana”.  

5. Resultat  

Följande avsnitt presenterar det resultat som framkommit vid analysarbetet av det empiriska 
materialet. Det ska tas i åtanke att det resultat som presenteras nedan och som analysen sedan 
kommer vidareutveckla, bygger på min tolkning av det insamlade materialet vilket kan innebär att 
det blivit en annan tolkning än vad respondenten kan ha menat.  

5.1 Lärandets betydelse  

Det första temat som framkom var respondenternas åsikt om lärande. Gemensamt för samtliga 
var att de såg lärande som otroligt viktigt och att det är en ständigt pågående process i alla 
kontexter individen befinner sig inom. Flera av respondenterna berättade även att det är viktigt 
att företaget i stort fortsätter läras och utvecklades, detta för att kunna hålla bibehålla en attraktiv 
position på arbetsmarknaden. Detta gällande både för befintliga och framtida anställda lika 
mycket som kunder och företag på marknaden.  

”Som en av de absolut viktigaste delarna som finns i ett företag” R1  

”Det är ju livet. Det är ett ständigt lärande. Om man inte lärde sig någonting, då skulle vi ju inte ens 
existera som art.” R5 

Det framkom att lärandeprocessen hos medarbetarna var en av anledningarna till varför de fem 
cheferna tyckte om sina jobb. Detta var en drivkraft till fortsatt arbete, att se hur medarbetarna 
utvecklas i sina roller och att få vara en anledning till att det är möjligt. Vid ett av samtalen 
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berättade en av respondenterna om olika tillfällen respondenten hade placerat medarbetare i 
andra arbetspositioner än den befintliga anställningen och genom detta hade medarbetarna växt 
otroligt mycket, för att slutligen lämna företag och övergå till ett annat. Detta såg inte 
respondenten som ett nederlag, utan istället som att det var dennes agerade som låg till grund för 
resan medarbetaren hade gjort. Vilket denna respondent betraktade som ett kvitto på ett bra 
arbete.  

”Det roligaste är tillfredsställelsen när det går bra, när allting fungerar. Att man har gjort rätt, det är 
som ett kvitto på arbetet man lagt ner.” R2 

”Att se när en människa kommer upp ett steg och har byggt på sin kompetensryggsäck.” R4 

5.2 Individens ansvar 

För att möjliggöra en lärandeprocess på arbetsplatsen, ligger det utifrån respondenternas 
utlåtanden ett stort ansvar på den enskilda individen. Just detta var någonting som de fem 
respondenterna tog upp flertalet gånger, vilket visar på att det är en viktig del av lärandet. 
Individens ansvar handlar till stor del om att ta till vara på de förutsättningar som finns inom 
företaget. Är fallet sådant att företaget erbjuder olika möjligheter för lärande och utveckling men 
individen inte väljer att möta och anta dessa möjligheter, så spelar det egentligen ingen roll vad 
företaget erbjuder. Till stor del handlar om ett ömsesidigt givande och tagande från både individ 
och arbetsgivare, för att ett lärande ska uppstå. Detta anser jag tydligt framkommer i följande två 
citat: 

”Det företaget måste göra är att bjuda in, så att möjligheterna finns där för individen. Men sen är 
det upp till mig som individ att ta den eller inte.” R1 

”Jättemycket ligger hos en själv. Man måste vilja lära, och då hela tiden aktivt lyssna på andra 
människor tror jag är grunden. Både på personer som har mer erfarenheter och kunskaper, men 
också på dem som, man ska inte ha förutfattade meningar.” R4  

Vid samtalen framkom det även att det alltid finns medarbetare som inte vill lära sig, och att 
dessa medvetet tar ett steg tillbaka från de möjligheter företaget kan erbjuda. Det framkom att 
cheferna hade olika förhållningssätt för att hantera situationer med de medarbetare som inte har 
en positiv inställning till lärande.  

”Det spelar ingen roll vart man befinner sig, det finns alltid motstånd. Och i vissa fall måste det bara 
få vara så.” R5 

Utifrån detta citat från respondent 5, syns det att förhållningssättet denna chef har är att bara låta 
dessa medarbetare vara och istället fokusera på de individer som faktiskt vill lära. Det blev 
uppenbart i detta samtal att det återkommande var samma individer som var ankare, som chefen 
själv benämnde dem. Efter flera försök till att erbjuda olika lärandemöjligheter, hade 
respondenten valt att byta strategi och låta dessa vara. Ett annat förhållningsätt framkom vid 
samtalet med respondent 2, där följande citat kommer ifrån:  

”Jag vill kliva upp i deras utsiktstorn, för att se det dem ser. För hur ska jag annars kunna förstå? Jag 
ser det här- vad ser du? Jag tänker att trots att vi kan ha tornen bredvid varandra, kan vi se helt olika 
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saker beroende på åt vilket håll vi kollar åt. Jag anser att som chef och ledare, måste man liksom ta 
sig tiden att besöka sina medarbetares utsiktstorn.” R2 

Genom att sätta citaten från respondent 5 och 2 i jämförelse med varandra, framkommer två 
förhållningsätt gentemot de medarbetare som inte är positivt inställda till lärande. Respondent 5 
ändrar efter ett tag sitt agerade och låter de individer som inte är mottagliga för de möjligheter 
som erbjuds att vara. Respondenten lägger inget vidare fokus på dessa. Under intervjun framkom 
det att respondenten inte har något större engagemang till att förstå bakomliggande orsaker till 
medarbetarnas inställning. Detta är motsatsen till respondent 2 som verkligen vill förstå varför 
medarbetarna har en viss inställning och se vilka strategier som kan användas för att vända detta.  

Vid intervjuerna framkom det även att respondenterna är mottagliga och villiga att tillgodose de 
önskemål individerna själva lägger fram. Gemensamt hos respondenterna är medarbetarnas 
möjlighet och förtroende till att presentera förslag på utbildningar eller kurser dem önskar gå. Det 
respondenterna förklarar som nödvändigt för att tillgodose dessa önskemål är först och främst att 
det är relevant för medarbetarens tjänst och roll på företaget, samt att medarbetaren förmedlar 
den nya kunskapen som framkommit vid utbildningstillfället till övriga på företaget.  

”Går man en kurs och lär sig saker, ingår det också att man ska prata, berätta och dela med sig av 
kunskapen till de andra när man kommer tillbaka. Det kan handla om 15.30 eller 60 minuter 
beroende på område och vad medarbetaren själv vill.” R4 

5.3 Kulturen på företaget  

Som presenterades ovan har individen ett stort eget ansvar för det enskilda lärandet, men en 
förutsättning för det är företagets kultur. Under samtalen framkom det att alla respondenter 
strävar efter att bygga upp en stabil och trygg arbetsplatsmiljö. I denna arbetsmiljö ska alla, 
medarbetare som chef, känna att det finns utrymme till att ställa frågor och att göra fel. Inom 
företaget och dess olika avdelningar önskar cheferna att det finns ett förtroende mellan 
medarbetarna vilket möjliggör utrymme för både misstag och framgång. I följande tre citat 
framkommer det tydligt att detta är någonting respondenterna strävar efter att uppnå:  

”En struktur på arbetsplatsen som gör att man vågar fråga, att det liksom är okej att man inte kan 
allting. En trygghet.” R3  

”Det gäller för mig som chef att skapa en miljö som känns trygg när det handlar om att faktiskt 
lämna ut sig själv” R5 

”Jag vill att folk ska känna sig trygga och faktiskt våga ta tonen och berätta. På *** har vi en 
variation gällande antal år i branschen där det rör sig mellan ½ år till folk som jobbat i 20 år. Jag vill 
att du ska känna dig trygg i att ta plats, även om det är 1 eller 15 år du har arbetat” R1  

Genom att betrakta ovanstående citat går det att utmärka ordet trygg som den gemensamma 
nämnaren som alla respondenter strävar efter. Utifrån respondenterna är att detta är en viktig del 
som ständigt kräver arbete och underhållning. Under samtalen framkom det att arbetsmiljön hela 
tiden behöver ses över och vidareutveckla, den blir aldrig fullständig. Anledningen till detta ligger 
i att medarbetare börjar och andra slutar, detta leder till att arbetsplatsen är föränderlig. En 
föränderlig arbetsplats påverkar i sin tur arbetsmiljön och dess struktur. Det kan vara så att ett 
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visst agerade och förhållningssätt fungerar vid en konstellation medarbetare, men att detta fallerar 
vid nya anställningar.  

Vid samtalet med respondent 4 framkom det att det ligger i medarbetarens eget ansvar, att 
signalera när hjälp behövs. Respondenten förklarar att det som medarbetare inte går att bara 
vänta och tro att hjälpen är påväg, utan det krävs ett aktivt agerande för att hjälpen ska komma. 
Respondenterna vill hjälpa till och hitta lösningar på problem men att medarbetarna måste visa 
att hjälp behövs. Respondent 4 återkom upprepande gånger, till att den rådande kulturen på 
arbetsplatsen lägger grunden till om medarbetarna vågar be om hjälp. Vid samtalet förde 
respondent 4 en diskussion med sig själv huruvida en medarbetare vågar be om hjälp, om 
kulturen inte uppmuntrar till detta. Efter att ha diskuterat detta med kultur och utrymme till att 
våga be om hjälp, avslutade respondenten med:  

”Det är aldrig en svaghet att säga att man behöver hjälp, det är en stryka.” R4 

5.3.1 Samspelet mellan chef och medarbetare  

Gemensamt för det som framkom vid alla samtal med respondenterna, var att medarbetarna även 
kunde bidra till chefernas lärande. Det var ingen av respondenterna som menade på att 
medarbetarna inte hade information att dela med sig utav, utan det visade sig vara tvärtom. 
Respondenterna berättade att det dagligen skedde en lärandeprocess hos dem, som grundades i 
medarbetarnas erfarenheter och kunskaper. Lärandeprocessen innefattade inte enbart 
jobbrelaterade företeelser utan det kunde även handla om livserfarenheter och mänskligt 
beteende samt agerade gentemot medmänniskor. Detta framkommer bland annat i följande citat 
från respondent 2 och 3: 

”Det är ett konstant lärande. Vi lär oss av varandra och jag lär mig jättemycket varje dag.” R2 

”Jag har inga problem med att säga du kan det här bättre än mig, vad säger du om…?” R3 

Vid samtalet med respondent 1 kom det fram att en grundförutsättning för att vara chef eller 
ledare är att våga. Respondent 1 fokuserade här på att det handlade om att våga vara lyhörd till 
medarbetarna och dess åsikter kring olika situationer. Detta ansåg respondent 1 vara en skillnad 
mellan ledare och chef. Respondent 1 berättade att en ledare vågar och är lyhörd gentemot de 
anställda, vilket är skillnaden gentemot en chef. Genom att våga vara lyhörd, så är det möjlighet 
att hela tiden lära sig saker från medarbetare. Respondent 1 berättade om sin resa från oerfaren 
chef som begick en rad misstag till dagsläget, där respondenten ansåg sig vara en bra ledare som 
uppmärksammar sina medarbetare och är lyhörd till deras signaler. Det framkom att respondent 
1 till en början tyckte att det var obekvämt att ta sig an detta, för många, annorlunda 
förhållningssätt men med tid och tålamod ger den obekväma känslan med sig. Utifrån respondent 
1 uppkommer då ett helt annat ledarskap, där chefen inte längre är chef utan ledare, och det är 
där respondenten är i dagsläget.  

”Det kan vara nån som inte säger något, men som visar med sitt ansiktsuttryck och kroppsspråk. Då 
gäller det som ledare att vara lyhörd och uppmärksam på detta, och framförallt följa upp det. Varför 
reagerade personen som den gjorde, vilka är de bakomliggande känslorna?” R1  
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Just samspelet mellan chef och medarbetare framkom i intervjun med respondent 5. 
Respondenten väljer att se teamet starkare än individen, och att styrkan då kommer om alla 
individer som grupp samarbetar och jobbar tillsammans istället för emot varandra. Genom detta 
samarbete och gemensamma arbete, strävar respondent 5 efter om att utmana. Här uppfattade 
jag det som att det handlar om att både utmana varandra; som i grupp och den enskilda individen 
samt de gränser som finns runtomkring gruppen och företaget.  

”Gör vi det tillsammans, det är då vi kan lära oss och titta framåt mycket snabbare än om vi hade 
gjort det på enskilda stigar.” R5  

På arbetsplatsen där respondent 3 arbetar är chefernas vision att vara så tillgängliga som möjligt 
för medarbetarna. Cheferna för de olika avdelningarna vill att medarbetarna ska känna att dem 
kan höra av sig oavsett vad och att det inte behöver en direkt koppling till arbetet. Respondent 3 
menade att medarbetarna kan höra av sig även om det handlar om någonting mer personligt, då 
stöttning är oerhört viktigt. Både för medarbetare och chefer, alla anställda på arbetsplatsen med 
andra ord.  

”Vi jobbar väldigt mycket för att försöka vara tillgängliga och att man ska få stöttning när man 
behöver den.” R3  

I samtalen med de andra respondenterna framkom det att även dem ansåg att stöttning är otroligt 
viktig för att utmana och utveckla medarbetarna.  

”Lärandet här, handlar väldigt mycket om att ha handledare och mentorer som stöttar längs vägen.” 
R1 

”Genom att stötta medarbetarna, går det att se hur dem växer i sina roller och hela tiden utvecklas.” 
R2 

5.4 Rollen som chef  

Vid intervjutillfällena återkom respondenterna åtskilliga gånger till att chefen eller ledaren har ett 
stort ansvar för att generera en lärandeprocess hos medarbetarna. Som nämnt ovan är individens 
ansvar, kulturen på företag och utmaning av befintlig kunskap viktiga faktorer men i slutändan 
hamnande det mest väsentliga ansvaret hos chefen eller ledaren. Respondenterna berättade att 
det behövs ett bra ledarskap för att de andra faktorerna ska få utrymme. En av respondenterna 
förklarade det med ett exempel, där det handlade om en medarbetare som upprepande gånger 
presenterade kurser eller utbildningar denne ville gå men där chefen valde att neka dessa utan 
närmare förklaring. Genom att inte ge medarbetaren möjlighet till utveckling och lärande, har 
chefen inte uppfyllt sitt ansvar. Resultatet av chefens agerade ledde till att medarbeten sökte sig 
till en annan arbetsplats där det erbjöds större lärandemöjligheter.  

”Dem har kompetensen, det handlar om att ge dem förtroende och ansvar och befogenheter så 
kommer det hända saker.” R5 

”För det är ju i mångt och mycket den som har det yttersta ansvaret som någonstans också har 
möjlighet att släppa igenom eller stoppa liksom.” R1 
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Samtliga respondenter berättade att dem i sin ledarroll strävar efter att ge medarbetarna utrymme 
och förtroende till att genomföra sina önskemål, stora som små. På arbetsplatsen där respondent 
4 arbetar, har visionen om ett delat ledarskap och lärande arbetssätt etablerats. Tanken med det 
delade ledarskapet är att alla ska ta ansvar för sin individuella utveckling och att arbetsuppgifterna 
utförs. Genom att etablera detta förhållningssätt var tanken att minimera behovet av att en chef 
delegerar ut arbetsuppgifter, vilket respondenten betraktar som uppnått. På arbetsplatsen innebär 
det lärande arbetssättet att medarbetarna har fått ett förtroendemandat till att exempelvis fatta 
vissa beslut och genomföra olika arbetsprocesser. Respondent 4 berättar att alla förslag och idéer 
som medarbetarna presenterar inte kan bli genomförda vilket ofta beror på ekonomiska skäl. 
Utifrån det som respondent 4 berättade, handlar det i slutändan om att medarbetarna ska känna 
att dem blivit sedda och lyssnade på. Som avslutning på denna del av samtalet, sa respondent 4:  

”Den finaste feedbacken man kan få är när nån säger att jag fått dom att växa, då blir jag så lycklig 
jag kan bli. Det är det finaste beröm man kan få.” R4 

En annan aspekt som framkom gällande chefens ansvar var att se till den enskilda medarbetaren 
och i den mån det är möjligt, anpassa agerande efter denne. Det blev uppenbart att detta inte är 
genomförbart i alla situationer och arbetsuppgifter samt att det kan finnas vissa utbildningssteg 
som alla medarbetare måste genomföra för att få arbeta på arbetsplatsen. Samtliga respondenter 
försökte anpassa sitt arbetssätt efter den enskilda individen och när det inte var möjligt, istället 
gav stöd och uppmuntran till medarbetaren för att denne skulle klara av situationen. Som chef 
eller ledare gäller det att hela tiden ha detta förhållningssätt och villighet till anpassning. Detta då 
medarbetarnas förmågor och kunskaper varierar beroende på arbetsuppgift. Lite beroende på typ 
av företag, så framkom det att medarbetaren kan vara självgående inom ett visst område men 
dagen efter när det är ett annat område som är på schemat är individen inte på samma nivå.  

”Mycket det här att se vart varje medarbetare ligger i olika nivåer. Om det är en person som är 
självgående på uppgiften så är mi roll som chef att visa att jag finns här om personen behöver mig.” 
R3 

”Jag tänker att har dem konkreta frågor eller kör fast, då finns jag här. Annars måste dem själva 
känna vad som passar bäst för att dem ska nå sina mål.” R2 

5.4.1 Utmana medarbetarnas kompetenser  

Ytterligare att tema som framkom vid intervjuerna var respondenternas vilja att utmana 
medarbetarna. Gemensamt för detta var det förhållningssätt att det är genom utmaning, som ett 
lärande kan ske. Respondenterna bedömde att det är svårt att generera ett lärande utan utmaning. 
Det krävs att individens kunskap, ifrågasätts och utmanas för att ny kunskap ska kunna tas in och 
utveckla individens kompetens. Under samtalen blev det tydligt att det inte enbart är 
medarbetarna som ska utmanas, utan att detta kan och bör göras på alla anställda inom företaget. 
Det kan exempelvis handla om deras roll som chef, strukturer och förhållningssätt inom företaget 
samt kollegor och deras arbetssätt. Alla respondenterna upplevdes positiva till att själva bli 
utmanade och genom detta ständigt lära sig mer för att kunna bli bättre chefer, medarbetare och 
individer. Detta kan ses i följande två citat:  

”Jag gillar att utmana mina medarbetare och kollegor. Och jag vill att dem ska utmana sig själva.” R5  
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”Jag tycker att det är jätteviktigt att hela tiden utmana alla. Alltså både sig själv, alla medarbetare och 
organisationen. Det kan handla om allt från att ifrågasätta ett visst arbetssätt till varför fikarasten är 
klockan 10. Det är extremt lärande att hela tiden ifrågasätta och utmana.” R3 

Respondent 2 berättade vid intervjun om medarbetarsamtalen som hålls 4 gånger per år. Under 
dessa samtal önskar respondenten att medarbetaren berättar dels vad den tycker att respondenten 
gör bra i sitt arbete samt vad den önskar förändras eller utvecklas. Som jag uppfattade det 
respondent 2 berättade, är det bland annat vid dessa samtal som medarbetarna kan utmana och 
därmed bidra till ett lärande hos respondent 2. Det framkom även under detta samtal att det inte 
är alla medarbetare som delar med sig av sina åsikter, vilket respondent 2 respekterar men 
samtidigt försöker uppmuntra till. Här återkom respondenten återigen till hur viktigt det är att 
bygga upp ett klimat där medarbetarna känner trygghet till att öppna upp sig. Genom att 
medarbetarna berättar vad som är bra och vad som kan göras bättre, beskrev respondent 2 det 
som en situation där båda parter vinner. 

”Sen får dem ge något positivt och negativt som jag gör bra och som jag kan förbättra. Och vissa 
säger ingenting, särskilt på förbättringsförslagen men många gör ju det och det tycker jag är bra. Det 
lär jag mig ju hela tiden av. Och då handlar det bara att ta till sig det.” R2 

Genomgående för samtalen var att respondenterna hade en positiv inställning till utmaning, både 
att utmana och att bli utmanad. Dock upplevde samtliga att det även fanns en svårighet med 
detta. Det som respondenterna förklarade som en svårighet var att hålla en lagom nivå. För att 
hålla en lagom nivå handlar det en om ständig balansgång i att utmana individen samtidigt som 
det inte får bli för mycket eller för lite. Samtliga respondenter förutom en hade varit med om att 
dem pressat utmaningsnivån till det yttersta, vilket ledde till ett bakslag istället för den förväntade 
utvecklingen. Genom att ha begått detta misstag, hade respondenterna utvecklat ett annat 
förhållningssätt gentemot detta och hade fått med sig verktyg för att hantera situationen på ett 
bättre sätt. Det framkom även att utmaningen ska anpassas till den enskilda individen.  

”Om man går på för hårt, kan det få en helt annan effekt. Detta har jag varit med en tidigare, och 
därefter tänker jag ett extra varv innan jag agerar.” R1 

”Man måste utsättas för att lära sig, men det måste ändå vara inom rimliga ramar för den enskilda 
individen. Som ledare handlar det om att kunna se till den enskilda individen och dennes 
möjligheter till att utmanas. Det som passar för x kommer troligtvis inte passa y, och detta måste 
man som ledare kunna se.” R4 

6. Analys 

I kommande avsnitt görs en analys av det insamlade empiriska materialet, vilken görs utifrån det 
teoretiska perspektivet studien grundas i.  

6.1 Lärande genom tillhörighet  

En viktig faktor för lärandet på arbetsplatsen som framkom vid samtliga intervjuer var 
arbetsplatskulturen. Respondenterna förklarade vikten av ett tryggt klimat där medarbetarna 
känner att dem vill dela med sig av sina erfarenheter. Detta kopplar jag samman med det Wenger 
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(1998) förklarar om att en gemenskap är en sammansättning av individer med gemensamma mål 
och intressen, vilka genom ömsesidigt engagemang arbetar för att uppnå dessa. Inom 
gemenskapen kan en social grund för lärande erbjudas, där det är upp till medlemmarna att 
tillvarata dessa möjligheter och gemensamt utvecklas och utmana varandra. Den tolkning jag 
gjort är att en välfungerad gemenskap, kan jämföras med den kultur som respondenterna 
förklarade som viktig på arbetsplatsen. Vid samtliga intervjuer framkom det att arbetsplatsen till 
största delen består av ett öppet kontorslandskap, men där det erbjuds möjlighet att sitta i mindre 
rum om medarbetarna så önskar. Då företagen där respondenterna arbetar skiljer sig i storlek, såg 
strukturen lite annorlunda ut. På två av företagen satt alla tillsammans oberoende av 
arbetsområde och på de tre övriga var medarbetarna uppdelade utifrån sina arbetsområden. 
Respondenterna förklarade att det inte automatiskt blir ett gott arbetsklimat genom att ha öppna 
kontorslandskap, men att det kan vara en utgångspunkt att bygga vidare ifrån. På tidigare 
arbetsplatser där respondenterna arbetat var det tre utav dem som berättade att de upplevde att 
det enkelt blev ”vi- och dem grupper”, vilket inte skapar ett speciellt tryggt klimat.  

Inom en gemenskap är målsättningen att medlemmarna ska utmana, informera och utveckla 
varandra (Wenger, 1998). Detta är någonting jag anser återberättas i respondenternas strävan 
efter en bra kultur på arbetsplatsen. Genom att arbeta fram denna trygga, inbjudande och öppna 
kultur ville respondenterna erbjuda medarbetarna möjligheterna till att dela med sig av sina 
erfarenheter, både lyckade som mindre lyckade. Detta uppfattar jag överensstämmer med 
definitionen av gemenskap, vilket är en grupp människor som genom interaktion lär och skapar 
relationer till varandra. Vidare blev det tydligt hur respondenterna arbetar för att uppnå målbilden 
om ett tryggt klimat på arbetsplatsen. Det framkom att respondenterna strävade efter att alla ska 
vara involverade och känna en delaktighet, det genom detta engagemang kan skapas.  

Enligt Wenger (1998) förekommer det inom varje gemenskap en gemensam repertoar. Denna 
repertoar har byggts upp över tid och innefattar bland annat rutiner eller objekt som är specifika 
för det specifika nätverket. Detta innebär bland annat att rutinerna på arbetsplatsen bidrar i 
skapande av arbetsplatskulturen. Genom att ha gemensamma rutiner bildas en repertoar som alla 
medlemmarna är medvetna om och kan förhålla sig till. Ett exempel på detta förekom vid 
intervjun med respondent 2, där alla anställda på måndagar ska vara på plats på kontoret för att 
ha måndagsmöte. Vid dessa möten är målsättningen att alla ska dela med sig av de kunskaper och 
erfarenheter de fått från pågående arbetsprocesser. Det är både det negativa och det positiva som 
ska lyftas, för att kunna lära av både mot- och framgångar.   

Under intervjun med respondent 4 fick jag ta del utav en annan rutin som denna respondent 
dagligen utförde. Varje morgon när respondenten kom till arbetsplatsen, går denne ett varv runt 
för att tala med medarbetarna. Respondenten förklarade att detta gjordes för att uppmärksamma 
de anställda, få dem att känna sig sedda och lyssnade på. Den tolkning jag gjorde utav det som 
berättades var att detta var av stor betydelse för respondenten, och en rutin som bidrog till 
kulturen på företaget.  

Jag fick uppfattningen om att det överlag råder en god kultur på de fem arbetsplatserna, där det 
är bra relationer mellan kollegor och chef. Genom det som berättades tolkade jag det som att 
personalen känner tillit och förtroende till sin chef och att dessa bemöter varandra med 
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ömsesidig respekt. I vilken nivå medarbetarna är engagerade och delaktiga i kunskapsutbytet 
verkade skilja sig mellan de olika arbetsplatserna. Faktorer som påverkar detta kan bland annat 
vara typen på arbetet, storleken på företaget, åldern på medarbetarna samt deras vision om hur 
länge de ska vara kvar på företaget. Självfallet kan chefernas agerande vara en faktor till bristen på 
delaktighet, den uppfattning jag dock fick av respondenterna var att dem aktivt arbetade för att få 
alla medarbetare delaktiga. På tre utav de fem arbetsplatserna fick nyanställda varsin fadder som 
stöd under den första tiden. Vilket dels är en rutin på företagen som bidrar till den gemensamma 
repertoaren inom gemenskapen, samt dels bidrar till möjligheter för det informella lärandet 
mellan den nyanställde och faddern.  

6.2 Lärande genom erfarenhet  

För att lärande genom innebörd ska ske, förutsätts det att individen genomgår en process mellan 
deltagande och förtingligande (Wenger, 1998). Det är på så sätt individen får kunskap om sin 
omvärld och kan tillskriva den mening. Wenger (a.a.) förklarar att denna process är varaktig och 
sker hos alla individer. Detta kan ses som både en social och personlig process, då det till stor del 
sker när individen deltar i kontexter med andra individer. Vid samtalen med respondenterna 
framkom det att arbetsplatsen är utformad på så sätt att det ska vara enkelt för medarbetarna att 
ta kontakt med varandra. Den bakomliggande tanken med detta var att dem ska kunna diskutera 
olika uppgifter och dess problem med varandra, ha en öppen dialog och komma med 
lösningsförslag. En annan möjlighet till att dela med sig av motgångar och framgångar, är på de 
regelbundna veckomötena på arbetsplatsen. Den tolkning jag gjorde av det respondenterna här 
berättade var att deras förhoppning är att det mer ska vara ett öppet samtal mellan de närvarande, 
än att det enbart är dem som chefer som pratar. Jag förstod det som att dem önskar att 
medarbetarna ska dela med sig av deras upplevelser och erfarenheter, oavsett positiva som 
negativa. Detta för att alla ska ha möjlighet att lära av varandra, och tillsammans komma på 
eventuella lösningar eller förbättringar för att det inte ska ske igen.  

Utifrån Wenger (1998) kan nivån på individens möjligheter till att påverka inom gemenskapen, 
influera individens nivå på deltagande. Detta innebär att ju större möjligheter individen har, desto 
mer delaktig och aktiv är individen. Vid denna aspekt går det tydligt att se samspelet mellan 
deltagande och förtingligande. Förtingligande enligt Wenger (a.a.) handlar om individens 
inblandning i och med omvärlden. Genom individens inblandning i en gemenskap, blir abstrakta 
ting mer konkreta. Detta går att applicera på det respondenterna berättade om hur viktigt det är 
att få med medarbetarna på det som sker inom företaget. Det kan handla om allt från ett nytt 
program på datorn, nya verktyg att arbeta utifrån eller en större förändring av något slag. 
Respondenterna förklarade att det viktiga inte är vad det handlar om, utan att det främsta fokus 
ska ligga i att hela tiden involvera medarbetarna i processen. Vid intervjun med respondent 3 
framkom det att det är så oerhört viktigt att få med sig hela gruppen, detta då det tillsammans är 
fler tänkande individer med fler erfarenheter och kunskaper än vad som finns i en ensam person. 
Respondent 3 förklarade att dennes strävan är att drivkraften, styrkan och motorn ska komma 
från gruppen och inte från respondenten. I dagsläget är företaget inte där ännu, utan som det ser 
ut nu kommer vissa delar från gruppen och resterande från respondent 3.  
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Kännetecknande för en gemenskap är att medlemmarna har gemensamma intressen och ett 
gemensamt engagemang, vilket jag anser framkommer i ovanstående citat från respondenterna. 
Samtliga respondenter har en målbild att alla inom företaget ska vara delaktiga och tillsammans 
arbeta för att driva företaget och dess utveckling framåt. Vid intervjuerna framkom det att 
respondenterna upplevde att medarbetarna hade en stor nivå av aktivt deltagande. Genom detta 
kom medarbetarna i stor mån med förslag och idéer på förändringar, stora som små. Detta 
tolkade respondenterna som ett tecken på att deras arbete och vision till viss del lyckats och 
genomsyrar arbetsplatsen. Samtliga förklarade att det hela tiden går att utveckla och fortsätta 
arbeta med detta. På två av företagen förklarade respondenterna att det är relativt hög 
personalomsättning. Vilket enligt dem kan vara en faktor som påverkar huruvida aktiva 
medarbetarna är. I dagsläget upplevde båda respondenterna att medarbetarna var aktiva i sitt 
deltagande, men dem var medvetna att detta snabbt kan komma att ändras beroende på hur 
personalgruppen ser ut.  

6.3 Lärande genom identitetsskapande  

Utifrån Wenger (1998) kan individens identitet förändras genom lärande, och att detta sker i 
samspel med övriga medlemmar i gemenskapen. För att individen ska ha möjlighet att genomgå 
ett lärande, är en förutsättning att inom gemenskapen finns engagemang och respekt mellan 
medlemmarna. Detta anser jag går att koppla samman till det respondenterna beskrev om att 
individen har ett stort ansvar för sitt eget lärande. Enligt samtliga respondenter sker lärande i alla 
kontexter, gemenskaper, individen är involverad i. Lärande kan ske med kompisar, familjen, på 
fritiden och på arbetet. En gemensam faktor som framkom vid intervjuerna var individens vilja 
till att lära sig. Genom att vilja lära sig, finns det oerhört mycket kunskap och erfarenheter att ta 
till sig i alla sammanhang. En utav respondenterna åsikt var att det till största del handlar om att 
lyssna. Är individen uppmärksam på sin omvärld och lyssnar det till som sker, är sannolikheten 
stor att det sker ett lärande.  

Vid intervjuerna framkom det att det är upp till varje medarbetare att informera sin chef gällande 
vilka utbildningar eller kurser denne önskar att gå. För att respondenterna ska godkänna dessa 
önskemål, är det viktigt att medarbetaren kan argumentera för varför utbildningen är viktig och 
vad den skulle tillföra i företaget. På samtliga företag är den individuella utveckling en del av 
medarbetarsamtalen, och ett bra forum för medarbetare själva ansvara för sin egen utveckling. 
Ytterligare ett område som var gemensamt hos företagen är att medarbetarna förväntas hålla en 
presentation för övriga i arbetsgruppen eller på företaget. Detta för att dels dela med sig av den 
erhållna kunskapen samt dels för att det för många medarbetare finns ett lärande i att hålla en 
presentation och stå framför andra människor. Att medarbetaren ska hålla presentationen för att 
dela med sig av kunskap till sina kollegor, kan sammankopplas med det Wenger (1998) förklarar 
med att identitet sker i det växelverkan mellan det individuella och det kollektiva. Den 
individuella biten blir då att medarbetaren utvecklar sina presentationskunskaper och 
förhoppningsvis sin självkänsla samt självförtroende. 

Det framkommer i teorin (Wenger, 1998) att det är viktigt att medlemmarna inom en gemenskap 
är stöttande och hjälpsamma gentemot varandra. Genom detta förhållningssätt finns det 
möjligheter för individen att begå misstag, utan att de andra medlemmarna är dömande och 
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nedlåtande. Vid intervjuerna uppfattade jag det som att även respondenterna ansåg att detta var 
avgörande. Utifrån det respondenterna berättade var det gemensamt att dem tyckte att 
stöttningen, gemenskapen och tryggheten skulle komma från alla håll i organisationen. Detta utan 
att påverkas utav den eventuella hierarkiska ordningen. Det ska inte finnas skillnader i stöttningen 
från medarbetare och chefen, utan det ska vara samma nivå. Det som framkom var att samtliga 
ansåg att det var väldigt viktigt att dem som chefer var stöttande och hade ett förtroende för sina 
medarbetare.  

6.4 Lärande genom görande  

Det framkommer utifrån Wenger (1998) att lärande som görande, ska ses utifrån den aktuella 
kontexten och den gemenskap individen befinner sig inom. Genom att vara delaktig i en 
gemenskap får individen ta del av de förhållningssätt som finns, vilka sedan ger individen rätt 
förutsättningar till att handla och agera inom gemenskapen. Detta kopplat till arbetslivet och de 
företag som deltog i studien, kan göras genom att se till den introduktion medarbetarna ges. På 
två av fem företag skedde detta främst genom fadderskap, där varje nyanställd blev tilldelad en 
fadder. Den tilldelade faddern ansvarar sedan över att den nyanställda får den upplärning som 
behövs för att kunna utföra arbetet på egen hand. Det framkom att det var varierande längd på 
hur länge faddern behövdes, detta berodde på hur snabbt den nyanställda lärde sig. De två 
respondenterna från företagen där faddrar fanns, var tydliga med att poängtera att faddern fanns i 
förfogande till det inte behövdes längre. Här ansåg dem det vara viktigt att anpassa upplärningen 
till den enskilda individens behov istället för att bestämma en viss upplärningslängd som gäller 
för alla. Vid intervjuerna med de två respondenterna förklarade dem att deras förhoppning var att 
medarbetarna även efter avslutad upplärning, ska känna att faddern finns där för stöttning och 
vägledning trots att dem anses vara klara att arbeta själv. Respondenterna menade att även fast 
medarbetarna har fått den utbildning som behövs för att klara arbetet går det ständigt att fortsätta 
utvecklas och det kommer hela tiden komma nya hinder att ta sig förbi.  

Respondent 1 förklarade att stöttning var otroligt viktigt för att medarbetarna ska våga tro på sig 
själva och även våga göra fel. Det är genom att göra fel, diskutera vad som hände och hur detta 
kan lösas som medarbetaren lär sig. Som jag tolkade det respondent 1 berättade för mig 
innefattade detta en strävan efter att medarbetarna skulle vara villiga att diskutera detta med 
varandra och inte enbart i möten med respondenten. Detta då respondent 1 ansåg att det var i 
just dialog med andra, genom att höra andras tankar och åsikter som ett lärande kan ske. Hur 
stöttningen såg hur, varierade utifrån medarbetarnas behov. Respondent 1 berättade att det kan 
handla om allt från att ha pep-talk i ett enskilt rum, sitta med vid datorn för att se hur 
arbetsprocessen ser ut eller att låta medarbetaren ha med sig en mer rutinerad kollega.   

Lärandet sker genom att medlemmen erbjuds resurser och utrymme till agera på arbetsplatsen. 
Genom att medarbetarna tillvaratar och utnyttjar dessa resurser finns det goda chanser att det 
sker en utveckling av den befintliga kompetensen. Vid intervjuerna med respondenterna blev det 
tydligt hur samtliga arbetade för att ge medarbetarna utrymme till lärande genom handling, där 
det främsta innebär att ge förtroende och därmed mandat till att utföra arbetsuppgifter och fatta 
vissa beslut.  
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6.5 Resultatet i relation till COP  

Genom att analysera det empiriska materialet går det tydligt att se de fyra komponenterna i 
Wengers (1998) teori samspelar med varandra, för att slutligen generera i ett lärande både hos 
medarbetare och respondenterna. Det som genomsyrade intervjuerna var hur viktigt 
respondenterna ansåg att lärande var och att det är en ständigt pågående process i alla olika 
gemenskaper individen befinner sig inom. Genom att vara lyssnade och öppen till vad som 
händer runt om individen, finns det enorma möjligheter för lärande. Det framkom att det till stor 
del är individens eget ansvar att anamma dessa möjligheter och ta till vara på de förutsättningar 
som erbjuds.  

Det framkommer att lärandeprocessen sker genom medarbetarnas gemensamma engagemang, 
där stöttning och förtroende är en viktig aspekt. Vid intervjutillfällena återkom respondenterna 
flertalet gånger till stöttning, hur viktig det dem ansåg det vara att ständigt stötta medarbetarna. I 
samband med stöttningen kom även förtroendet till att låta medarbetarna arbeta självständigt. 
Ges dem förtroende och även mandat att fatta vissa beslut, ansåg respondenterna att det kan ske 
en otrolig utveckling av både den enskilda individen och företaget i sin helhet.  

Samtliga respondenter var tydliga att poängtera vikten av kulturen på arbetsplatsen, där en trygg 
och tillåtande kultur ger medlemmarna utrymme att våga utmana och utvecklas. Genom att 
tillsammans arbeta fram en ömsesidighet och respekt gentemot varandra, utvecklas kulturen och 
skapar en lärandemiljö. Denna lärandemiljö innebär att det sker en dialog mellan medarbetare 
och chefer, gällande olika situationer som uppstår och hur dessa kan lösas. Även på de företag 
som har en mer hierarkisk struktur upplevde respondenterna att denna öppenhet fanns. Som chef 
eller ledare är en del av arbetet att kunna se till den enskilda medarbetaren och se vad denne 
behöver för att genomföra sitt arbete. Dock uppfattade jag det som att samtliga ansåg att det 
ändå finns vissa riktlinjer medarbetarna behöver förhålla sig inom. Ett exempel på detta var att de 
tilldelade uppgifterna ska bli utförda. Är då fallet sådant att medarbetaren känner att det är för 
mycket eller svårt, är det dennes ansvar att meddela detta till respondenten som då kan stötta 
upp.  

7. Diskussion 

I kommande kapitel sker först en resultatdiskussion, därefter diskuteras resultatet i relation till 
tidigare forskning och därefter i relation till studiens teoretiska utgångspunkt. Kapitlet avslutas 
med en metoddiskussion.  

7.1 Resultatdiskussion 

Den första frågeställningen berör respondenternas syn på lärandets betydelse, vilket tydligt 
framkom att respondenterna ansåg att detta var otroligt viktigt i alla sammanhang och inte enbart 
i arbetslivet. Respondenterna betonade vikten av lärande, och att det är ständigt pågående.  

Den andra frågeställningen behandlar strukturen på arbetsplatsen. Det framkom att samtliga 
arbetsplatser bestod av ett öppet kontorslandskap, med möjlighet för medarbetarna att enkelt 
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diskutera och hjälpa varandra. Samtliga respondenter strävar efter ett öppet och tryggt klimat där 
medarbetarna är bekväma att dela med sig av sin mot- samt framgångar, vilket förutsätter en god 
arbetsplatskultur. Respondenterna menade att lärande delvis sker genom diskussion med 
kollegor, vilket är en social aspekt.  

Den tredje frågeställningen undersökte respondenternas arbetssätt för att uppnå lärande hos 
medarbetarna. Resultatet som framkom visade att mycket handlade om att utmana dem, ge 
förtroende och då även mandat till att fatta vissa beslut. Det är genom utmaning medarbetarna 
utvecklas, och även företaget bör utmanas för att utvecklas och behålla sin position på 
arbetsmarknaden.  

7.2 Resultatet i relation till tidigare forskning 

Det resultat som framkommit efter genomförd studie innehåller sex olika faktorer som 
respondenterna gemensamt ansåg vara av betydelse gällande lärandet på arbetsplatsen. Den 
främsta faktorn innefattade vikten utav lärande, vilket respondenterna såg som en ständigt 
pågående process i alla kontexter individen befinner sig inom. Det framkom av respondenterna 
att dem ansåg att det var väsentligt för både företaget och medarbetarna att hålla sig uppdaterade 
och hela tiden utvecklas utifrån de rådande omständigheterna. Är fallet sådant att företaget inte 
utvecklas i takt med omvärlden, kan det innebära en förlust på marknaden där företaget inte 
längre är intressant. I individens avseende kan det handla om att de kompetenser individen 
besitter, inte längre är moderna utifrån de aktuella omständigheterna och kraven på 
arbetsmarknaden. Vilket kan sammankopplas med Ellströms (1996) diskussion om kraven som 
ställs på att medarbetare ska anpassa sig efter rådande omständigheter, och därmed vara flexibla 
samt bredda sina kompetenser. Stabila förhållanden inom företaget kan enligt Ellström (a.a.) leda 
till att organisationer och dess anställda hamnar i ett rutinagerande. I längden kan detta agerande 
leda till en stagnation utav lärandet. Stagneringen sammanfaller med studiens resultat som visar 
på att utan lärande kan företaget bli inaktuellt på arbetsmarknaden.  

Respondenternas resonemang kring att företagen kan förlora sin plats på arbetsmarknaden vid 
avsaknad av lärande, kan sammankopplas med att de anställdas kompetens kan agera 
konkurrensmedel mellan företag (Döös, 2004). En faktor för verksamhetens framgång, kan 
därmed vara kompetensen hos de anställda. Individens kunskap tas in i de olika situationer denne 
befinner sig inom. Genom att individen befinner sig i situationer med andra, som har andra 
kunskaper än denne själv, gör kan de ske ett kunskapsutbyte mellan personerna. Detta innebär att 
det inte enbart ska ses till den individuella kompetensen, utan att det är ett fenomen som även 
sker i ett kollektivt samspel. I de resultat som framkommit under studien, går det tydligt att se en 
koppling till det Döös (a.a.) beskriver. Resultatet presenterar respondenternas synsätt där 
medarbetarna på företag har goda möjligheter att lära av varandra. Dessa lärandetillfällen kan vara 
på veckomötena där respondenterna önskar att medarbetarna ska dela med sig utav sina fram-
och motgångar eller i det dagliga arbetet genom det öppna kontorslandskap medarbetarna 
befinner sig inom. Detta kan slutligen återspeglas i Wengers (1998) begrepp identitetsskapande, 
där innebörden är att individen skapar sin identitet i samspel i och med sin omvärld. Det är både 
genom det individuella och det kollektiva lärandet individen utvecklas. Vilket syns tydligt i både 
det Döös (a.a.) skriver samt i studiens resultat.  
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Det är av betydelse att individen är delaktig i de förutsättningar som företaget erbjuder (Ellström, 
1996). Detta kan liknas med Wengers (1998) begrepp innebörd, vilken är den process där individ 
genom att vara delaktig förstår sin omvärld och kan tillskriva den kunskaper. I sin tur kan detta 
återkopplas till det resultat som visar på att individen har ett stort eget ansvar för sitt lärande. 
Resultatet innebär att det dels är upp till individen själv att tillvarata de möjligheter till lärande 
som företaget erbjuder. Samtidigt som det dels handlar om att individen själv letar efter 
möjligheter till lärande genom kurser eller utbildningar som är aktuella för den anställningen 
individen har. Detta är möjligt att tillämpa på en studie som Baumgarten och Ellström (2012) har 
genomfört. Studien fokuserar på ett deltagarperspektiv gällande kompetensutveckling. Det som 
undersöktes var till vilken grad de anställda var delaktiga i de läraktiviteter som erbjöds på 
arbetsplatsen. I studien framkom det att det finns tre deltagandemönster vilka Baumgarten och 
Ellström (a.a.) benämner de engagerade, de motvilliga och de osäkra. Dessa olika indelningar kan 
i sin tur appliceras på det resultat som framkommit där respondenterna förklarade att det finns de 
anställda som inte är intresserade av att ta till sig av den kunskapsutveckling som företaget 
erbjuder. Respondenterna menade att detta alltid kommer vara ett faktum som till stor del av 
svårt att förändra. Det som respondenterna kan göra är att fortsätta erbjuda dessa möjligheter 
och försöka få medarbetarna att få en positiv inställning. Vissa av respondenterna förklarade det 
som att vissa medarbetare faktiskt inte vill utvecklas, utan vara kvar i den position dem är i 
dagsläget och så måste det också få vara. De individer som inte vill ta del av lärandet, ska inte 
tvingas att göra det. Här kan även det resultat som handlar om medarbetarnas olikheter att läggs 
in. Respondenterna menade att upplärning och övrigt agerande gentemot de anställda bör 
anpassas utifrån deras individuella behov, vilket även gäller angående deras vilja kontra motvilja 
till lärande. Är fallet sådant att individen inte har ett intresse att lära sig, då är det inte möjligt att 
påtvinga denne ett lärande då det istället kan få en negativ effekt på individen.  

Byströms (a.a.) studie kan sättas i relation till Wengers (1998) begrepp praktik, där lärande sker 
genom att individen aktivt utför handlingar. Det är när individen praktiskt får utföra någonting 
som denne kan lära sig detta. Vid intervjun med en respondent förklarade denne att detta kan 
jämföras med golf. Det är en sak att teoretiskt att lära sig om golf och hur de olika slagen ska 
utföras, men att praktiskt göra det kräver att individen får den praktiska träningen.  

Thunborg och Ohlsson (2016) presenterar tre aspekter för lärande i arbetslivet. Den första 
handlar om att individens lärande till stor del sker i de sociala sammanhangen på arbetsplatsen. 
Genom dessa sociala sammanhang kan individerna skapa en samhörighet gentemot varandra och 
i denna samhörighet ge varandra utrymme till lärande. Den andra aspekten innefattar vilka 
möjligheter individen ges till att reflektera över de utförda handlingarna och därmed genomgå en 
lärandeprocess. Den tredje aspekten som Thunborg och Ohlsson (a.a.) tar upp är det kollektiva 
lärandet, vilket är en ständigt pågående process i de olika konstellationer individen befinner sig 
inom. Denna artikel går tydligt att sammankoppla med gemenskap (Wenger, 1998), vilket är den 
gemenskap individer på en arbetsplats befinner sig inom. Genom att ingå i en välfungerande 
gemenskap finns det goda chanser för lärande hos individen, då medlemmarna är stöttande och 
engagerade i varandra. Det resultat som kan liknas med detta är det respondenterna berättade om 
kulturen på arbetsplatsen. Genom att sträva efter att bygga upp en trygg kultur där medarbetarna 
känner sig säkra, kan dem våga utmana sina kompetenser och därmed utvecklas. På samtliga 
företag strävade respondenterna efter att medarbetarna ska dela med sig av sina kunskaper och 
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erfarenheter, detta för att just reflektera över vad som gick bra och vad som gick mindre bra. 
Genom att i grupp genomföra denna reflektion sker det både ett individuellt samt kollektivt 
lärande. Även det öppna kontorslandskapet innebär möjligheter för lärande, där det är enkelt att 
fråga en kollega om hjälp.  

Genom att föra denna diskussion kring hur studiens resultat förhåller sig till tidigare forskning 
samt de teoretiska begreppen, är förhoppningen att bidra med en större förståelse hur dessa 
samspelar med varandra. En annan önskan är att bringa innebörd i hur viktigt lärande på 
arbetsplatsen faktiskt är. Lärandets betydelse kan sammanfattningsvis ses ur tre perspektiv; det 
individuella, det kollektiva och det organisatoriska. För att dessa tre parter ska behålla sin aktuella 
position på arbetsmarknaden är det enligt studiens resultat samt tidigare forskning, viktigt att det 
ständigt sker ett lärande. För att detta ska vara möjligt behöver lärandet ske hos alla parter, är 
fallet sådant att det enbart är en eller två parter som genomgår lärandet blir den tredje parten 
lidande och kan därmed förlora sin position. Studiens resultat visar på att chefen och ledningen 
har det allra yttersta ansvaret för att se till att alla parter genomgår en lärandeprocess. På 
individuell nivå handlar det om att presentera de kurser eller utbildningar individen vill ta del av 
för att utveckla sin kompetens. På den kollektiva nivån innebär det sedan att låta alla medarbetare 
att ta del av varandras kunskaper och erfarenheter, för att gemensamt lära sig av de misstag och 
framgångar som gjorts. Ur det organisatoriska perspektivet innebär det att ledningen är insatt i 
omvärlden och vad som krävs för att fortsätta vara aktuella på marknaden.  

7.3 Metoddiskussion  

Valet av semistrukturerade intervjuer bidrog med möjlighet att hålla samtalet till det avsedda 
området, utan att falla in på alltför många sidospår. Hade det istället genomförts strukturerade 
intervjuer, hade förmodligen inte samma djup uppnåtts i intervjuerna och de svar som framkom. 
Det är dock möjligt att strukturerade intervjuer hade bidragit med mer konkreta direkta svar, 
vilket skulle kunnat underlätta vid transkriberingsprocessen. Med semistrukturerade intervjuer 
innebar transkriberingsprocessen ett omfattande arbetet med stora ljudfiler och mycket utskriven 
text. Fördelen med att genomföra semistrukturerade intervjuer var möjligheten att anpassa 
frågornas följd utifrån respondentens svar, samt att det gav stort svarsutrymme för respondenten. 
Samtliga respondenter var skickliga i sättet att besvara frågorna och hade till stor del mycket att 
komma med. Detta underlättade för mig, som inte har mycket erfarenhet i att leda intervjuer.   

Min målsättning vid uppstarten av studien var att genomföra två intervjuer vardera med tre 
respondenter. Detta visade sig dock vara mer komplicerat att genomföra, än vad jag förutspått. 
Den främsta anledningen till att det inte var genomförbart var tidsspannet för studien. Det 
uppkom svårigheter att få in dessa tillfällen i respondenternas kalendrar, utifrån den avsatta tiden 
jag hade för att få ihop det empiriska materialet. Detta medförde en omstrukturering utav 
studiens upplägg, vilken resulterade i att jag valde att endast genomföra en intervju med sex 
respondenter. Efter avslutad studie är det möjligt att se lösningar på hindret. En tänkbar lösning 
hade varit att boka in intervjutillfällena tidigare i processen. Detta med förhoppningen om att det 
tidsmässigt fanns möjlighet att genomföra två intervjuer vardera med tre respondenterna. Dock 
är det i slutändan respondentens schema som styr huruvida det finns möjlighet eller icke, vilket 
inte är möjligt för mig att kontrollera.  
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Efter att samtliga intervjuer var genomförda upplevde jag att det empiriska materialet bidrog med 
lämpligt underlag för att besvara studiens syfte samt frågeställningar. Samtidigt som jag anser att 
materialet är tillräckligt, är jag medveten om betraktning av detta från ett annat perspektiv. Jag har 
därmed förståelsen om att fler intervjuer hade kunnat bidra med en större svarsbredd och även 
mer trovärdighet för studies resultat. I och med tidsbristen fanns det dock inte kapaciteter till att 
genomföra det. Dock anser jag att det finns underlag till att de sex genomförda intervjuerna är 
tillräckliga för att täcka upp studiens område. Enligt Ahrne och Svensson (2015) består ett 
representativt urval av tio till femton deltagare, vilket dessvärre inte uppnåtts i denna studie. 
Vidare skriver författarna att forskaren för en studie ska sträva efter att frambringa en mättnad i 
svaren, vilket innebär att det går att finna ett återkommande svarsmönster. Detta anser jag vara 
applicerbart på den genomförda studien, där de sex respondenten hade likvärdiga svar på 
samtliga intervjuområden och därmed uppnår en viss mättnad. 

8. Förslag till fortsatt forskning  

Den genomförda studien har undersökt informellt lärande ur ett chefsperspektiv och resulterade i 
sex olika teman. En intressant aspekt vid fortsatt forskning är att undersöka dessa teman utifrån 
medarbetarnas perspektiv och uppfattning av de lärandemöjligheter som erbjuds på 
arbetsplatsen.  

Det empiriska material som ligger till grund för denna studie är insamlat från olika branscher. Ett 
förslag för fortsatt forskning, är att genomföra studien i samma bransch. Detta för att undersöka 
huruvida det finns skillnader och likheter dem emellan. Det kan även vara av intresse för 
företagen att ta del av varandra mot- samt framgångar, för att förbättra sitt arbetssätt gällande 
lärande på arbetsplatsen.  

Det sista förslaget till fortsatt forskning är att samla in det empiriska materialet genom 
fokusgrupper, där chefer eller medarbetare i grupp får diskutera lärandet på arbetsplatsen. Detta 
för att ge dem möjligheter till att lära av varandra och applicera den nya kunskapen i företagets 
arbetssätt.  
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Bilaga 1  
Missivbrev 

Förfrågan om att delta i en studie om informellt lärande på arbetsplatsen 

Jag heter Sofia Othelius och studerar det beteendevetenskapliga programmet på Mälardalens 
Högskola. Som kandidatuppsats undersöker jag hur informellt lärande sker på arbetsplatser 
utifrån chefers perspektiv. Uppsatsen kommer att baseras på intervjudeltagares berättelser om 
deras kunskap och erfarenheter. Vid deltagande vid studien beräknas intervjutillfället ta ungefär 
40-50 minuter, på en tid och plats som du bestämmer.  

Min förhoppning med denna studie, är att bidra till att du som chef ska få en djupare insikt och 
förståelse angående hur du tänker kring det informella lärandet på arbetsplatsen. Utifrån våra 
samtal, hoppas jag att du kan få idéer gällande utvecklingsmöjligheter för detta och samt vad som 
redan görs för att generera ett lärande hos de anställda.  

Uppsatsen genomförs med hänsyn till Vetenskapsrådets riktlinjer för etisk forskning. För din, 
och företagets del innebär det att anonymitet eftersträvas. Ditt deltagande i intervjun är frivilligt 
och du kan när som helst avbryta utan att meddela bakomliggande anledning. Dina svar kommer 
att behandlas konfidentiellt och enbart användas till studiens ändamål. Vid ditt godkännande 
kommer intervjun spelas in som ljudfil och sedan skrivas ut i text, detta material kommer 
självklart att raderas vid avslutad uppsats. 

Uppsatsen publiceras på DIVA, vilket är ett digitalt vetenskapligt arkiv för 
forskningspublikationer och studentuppsatser. Vid publiceringen kommer anonymiteten fortsatt 
att gälla.  

Jag hoppas innerligt att du har möjlighet att ställa upp på en intervju, då ditt svar inte kan ersättas 
av någon annan!  

Ansvarig för denna studie är jag, Sofia Othelius.  

Vid några som helst frågor är du välkommen att höra av dig till mig eller min handledare på 
Mälardalens högskola. 

Kontaktuppgifter:  

Sofia Othelius     Dan Tedenljung  
Student     Handledare 
sos16001@student.mdh.se    dan.tedenljung@mdh.se 

+463- 600 58 43    016-153208 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
 
Innan intervjun startas kommer deltagaren informeras om följande:  

• Studiens syfte är att undersöka hur arbetsplatsen organiseras för att bidra med ett lärande 
hos de anställda. Detta kommer att undersökas ur ett chefsperspektiv med förhoppning 
att bidra med förståelse kring situationen på det aktuella företaget samt 
förbättringsmöjligheter.  

• Tidsåtgången är omkring 40-50 min  
• Godkännande till att spela in samtalet för att kunna transkribera  
• De fyra forskningsetiska principerna:  

 
Informationskravet handlar om att jag som ”forskare” ska meddela dig som deltagare om 
studiens syfte, vilken betydelse din medverkan har studien och att detta är helt frivilligt. 
Du kan därmed närsomhelst under samtalets gång välja att avbryta din medverkan och 
behöver då inte ange orsak. 
 
Samtyckeskravet innebär att du som deltagare själv bestämmer över din medverkan. Detta 
innebär att jag behöver ditt godkännande för att intervjun ska kunna påbörjas, och som 
sagt har du rätten att avbryta om så önskas.  
 
Konfidentialitetskravet går ut på att jag kommer göra allt jag kan för att upprätthålla 
konfidentialitet gällande din och företagets identitet samt de uppgifter du utlämnar till 
mig. Anteckningar som förs och ljudinspelningen kommer att förvaras så att ingen 
utomstående kan ta del av dessa.  
 
Nyttjandekravet medför att det material som framkommer vid denna intervju enbart 
kommer att användas till den aktuella studien och inget annat. När uppsatsen blivit 
godkänd kommer materialet att förstöras.   

• Frågetecken? Godkännande? Då börjar vi intervjun!  

Bakgrundsfrågor 

• Ålder?  
• Hur länge har du arbetat på arbetsplatsen?  
• Vilken är din position?  
• Hur många har du ansvar för?  
• Vad har du för utbildning?  

Lärande 

• Hur ser du på lärande?  
• Anser du att lärande är viktigt?  
• Vad uppfattar du som informellt lärande? 
• På vilket/vilka sätt tror du att man lär sig bäst? (Praktiskt eller teoretiskt)  
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Arbetsmiljön  

• Hur är arbetsmiljön organiserad för att bidra till lärande?  
• Hur är arbetsuppgifterna strukturerade för att bidra till lärande?  
• På vilket sätt skulle arbetsmiljön kunna förbättras, ur ett lärandeperspektiv?   
• Beskriv gärna en utbildningsinsats som varit framgångsrik och en som varit mindre 

positiv/framgångsrik  

Verksamheten 

• Vilka möjligheter för lärande ges på arbetsplatsen? (Kurser, utbildningar, samtal)  
• Hur sker lärande på arbetsplatsen utifrån din uppfattning? Grupp eller individuellt?  
• Vilka hinder finns för lärande?  

! Vid hinder, hur ser du att detta kan lösas?  

Rollen som chef  

• Generellt, hur tänker du kring chefens roll för lärande hos medarbetarna?  
• Vilken roll upplever du att du har för lärandet hos medarbetarna?  

! finns det någonting du skulle vilja göra på ett annat sätt?  
• Berätta gärna om en situation där du bidrog till lärande 

Medarbetarna  

• Hur uppfattar du de anställdas engagemang/inställning till lärande?  
• Anpassas lärandet utifrån den enskilda medarbetaren?  
• På vilket/vilka sätt kan medarbetarna påverka sitt lärande?  
• Hur kan du lära dig från medarbetarna? Beskriv en konkret situation.  
• Vill roll tror du att medarbetarna har för varandras lärande?  

Följdfrågor 

• Berätta mer?  
• Utveckla gärna/ går det att utveckla?  
• Finns det något konkret exempel du kan ge?  
• Hur tänker du då?  
• Hur tänker du kring det? 
• Jag förstår inte riktigt, kan du förklara på ett annat sätt?  

 
 
 
 
 

 


