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En kvalitativ studie om nyckelpersoners uppfattning om lärande. 

Antal sidor: 40  

Studiens syfte var att öka förståelsen kring hur nyckelpersoner som arbetar med lärande i 

organisationer uppfattar lärande, samt vilka förutsättningar och hinder för lärande som kan 

förekomma.  

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. Data 

analyserades utifrån en hermenuetisk forskningsansats genom en tematisk analys. Resultatet 

visade att lärande i organisationer uppfattas utifrån tre huvudteman; där chefen skapar 

förutsättningar, medarbetarna är drivkraften och organisationen sätter ramarna för lärandet.  

Nyckelförutsättningar som studiens resultat visade var motiverade medarbetare vilka upplever 

en delaktighet i lärandet. Men även organisationen som genom sitt klimat underlättar lärande 

och chefer som med god kommunikativ förmåga och trygghet i sin roll är engagerad i sina 

medarbetares lärande. Bristen av ekonomiska resurser, ansträngningen som lärande kräver och 

avsaknaden av utrymme att implementera ny kunskap på arbetsplatsen identifierades som 

hinder.  
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Inledning 

Under vår utbildning har vi fattat intresse för tanken om lärande som går utanför 

skolbänkarna, in i arbetslivet och som fortgår under hela livet. Genom vår utbildning har vi 

skapat oss en uppfattning kring begreppet lärande genom olika teorier kopplat till andra 

begrepp som förändring, ledarskap och kompetensutveckling i arbetslivet. Organisationer har 

ett ständigt behov att förändras och effektiviseras för att bli konkurrenskraftiga i den 

kontinuerliga omvärldsutvecklingen (Argyris & Schön, 1996). Örtenblad (2004) förklarar i 

sin tur att lärande, kunskap och kompetens därav är centrala begrepp för organisationer. 

Vikten av lärande menar vi därför är inneboende i det faktum att omvärlden är levande och 

ständigt föränderlig vilket kräver utveckling på såväl samhälls-, organisations- som 

individnivå. När vi nu fick chansen att fördjupa oss vidare i ett ämne, valde vi att fokusera på 

lärande i organisationer. Vi är då intresserade av att se hur personer som faktiskt arbetar med 

lärande uppfattar begreppet och vad de utifrån sin roll anser vara viktiga samt hindrande 

aspekter i arbetet med lärande. På det sättet hoppas vi få en ökad förståelse för lärande som 

begrepp men också hur arbetet med lärande uppfattas i praktiken.   
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Syfte 

Syftet med vår studie är att öka förståelsen för lärande i organisationer utifrån 

nyckelpersoners syn på lärande. Med nyckelpersoner avses personer som i sin yrkesroll aktivt 

arbetar med och har insyn i lärandet i sin organisation. 

Frågeställningar 

1. Vilka uppfattningar om lärande finns hos nyckelpersonerna? 

2. Vilka aspekter anses viktiga för att främja lärande?  

3. Vilka aspekter uppfattas som hinder för lärande? 
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Bakgrund 

I följande kapitel beskrivs tidigare forskning och teorier relevanta till ämnet lärande i 

organisationer. 

Lärande 

Begreppet lärande kan uppfattas och beskrivas i flera varianter (Illeris, 2007; Hager, 2004). 

En del kan prata om lärande som ett resultat av en faktisk läroprocess, när en förändring har 

skett. Det kan även förklaras som själva läroprocessen, det skeende en individ upplever för att 

en förändring ska äga rum. Lärande kan även användas istället för orden utbildning eller 

undervisning.  Det sistnämnda menar Illeris (2007) är felaktigt och hävdar att man ska 

särskilja vad som undervisas mot det man faktiskt lär sig. Lehisvirta (2004) definierar lärande 

som process istället för utfall. Hon förklarar att lärandeprocessen inte alltid är medveten och 

synlig vilket gör att det kan vara svårt att observera och se lärande i organisationer.  Hon visar 

även att lärandeprocessen påverkas av såväl individers egna värderingar, attityder och känslor 

som den omgivande miljön, kulturen och klimatet. 

Illeris (2007) menar att för att lärande ska kunna ske så krävs det att två processer närvarar.  

Den ena processen är det vi upplever av vår omgivning, ett samspel som vi är mer eller 

mindre uppmärksamma på. Den andra processen är den psykologiska bearbetning som måste 

till av de upplevelser vi har fått via vår omgivning. Vi förvärvar oss nya impulser som vävs 

ihop med våra tidigare erfarenheter och kunskap, alltså lärande som har skett innan. Illeris 

kallar detta för tillägnelseprocessen. Denna process måste fyllas med något innehåll, något 

som lärs, och även en individuell drivkraft så att psykisk energi tillägnas till lärandet. När vi i 

fortsättningen använder oss av begreppet lärande menar vi de processer som leder till en 

varaktig förändring hos en individs kapacitet. Men då denna uppsats undersöker personers 

egna uppfattningar kring lärande kan vi inte säga att denna definition är likställd med ordet 

lärande genom hela texten. 

Formellt och Informellt lärande 

Formellt lärande beskriver Kock (2004) som aktiviteter karakteriserade av hög nivå av 

organisering och planering baserade på ren fakta, målinriktade processer som syftar till ny 

kunskap, förändrade attityder eller nya färdigheter.  Informellt lärande däremot är en typ av 

läroprocess där lärandesubjektet, den som lär, inte alltid är medveten om att den äger rum.  
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Det informella lärande byggs på erfarenheter och nya insikter genom aktiviteter som vi deltar 

i det vardagliga arbetet eller livet. Ellström (2004) beskriver lärandet som ett samspel mellan 

lärandesubjektet och miljön. Illeris (2007) framställer hur både det organisatoriska klimatet 

och individen som lär kan påverka hur väl lärandet fungerar. Han menar att strukturella 

omständigheter påverkar de begräsningar eller möjligheter vi har i uppgifter som vi är 

involverade i. Traditioner i organisationen, arbetsfördelning och individens egna erfarenheter 

påverkar vad vi väljer att involvera oss i och ta till oss i form av lärande. ”Därmed kommer 

det lärande subjektets bakgrund och handlande i fokus. Men även samspelet mellan subjektet 

och dess omgivning” (Illeris, 2007, s.20). Illeris redogörelse för informellt lärande påminner 

om Ellströms (2004). Illeris skriver att denna typ av lärande sker på ett sätt som kan vara 

slumpartat i det vardagliga livet. Vi väljer omedvetet vilka impulser och intryck som vi tar 

emot för att därefter hitta strategier att förhålla oss mot dessa påverkningar.  

Forskningen visar på konkreta moment av informellt lärande som har visat sig framgångsrika 

i lärandesyfte. Rönnqvist (2001) visar att det informella lärandet oftast är oplanerat och sker 

genom att utföra arbetsuppgifter eller ur organisatoriska problem som måste lösas. Eraut 

(2004) listar några typer av informellt lärande på arbetsplatsen som regelbundet ledde till 

lärande enligt hans forskning. Dessa är deltagande i gruppaktiviteter där det strävas att nå 

gemensamma mål, att arbeta bredvid andra och därmed utbyta såväl arbetssätt som 

erfarenheter. Informellt lärande skedde även genom att möta utmanade uppgifter i sitt arbete 

samt att arbeta med kunder för att bredda sin bild av den verksamhet man arbetar inom.  

Cunningham och Hillier (2013) visar att informellt mentorskap är ett välfungerande redskap 

för lärande på arbetsplatsen. Med informellt mentorskap menas en icke planerad relation med 

ömsesidig respekt och glädje i att arbeta tillsammans mellan en erfaren och en mindre erfaren 

kollega. Formellt mentorskap däremot menar Cunningam och Hillier kan upplevas som 

påtvingat och har därför inte samma positiva resultat som det informella. Ellström (2004, s. 

33) skriver dock att formell utbildning bör finnas med i en organisations lärandeplan som ett 

komplement till informellt lärande. ”Det finns mycket som talar för att informellt lärande 

förutsätter ett ’kognitivt stöd’ i form av lämpligt utformade formella utbildningsinsatser.” 

Även tidigare empirisk forskning stöder denna syn. Rönnqvist (2001) konstaterar att 

framgångsrika strategier för lärande och utveckling inom organisationer har formellt lärande 

knutet till det informella lärandet.  
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Reproduktivt och Utvecklingsinriktat lärande 

Enligt Ellström (2006) går det att dela upp lärande inom organisationer enligt två typer, 

reproduktivt- och utvecklingsinriktat lärande. Reproduktivt lärande innebär att anpassa eller 

ändra specifika tillvägagångssätt. Utvecklingsinriktat lärande har däremot fokus på att se 

arbetssättet med nya ögon, ifrågasätta det rådande arbetssättet och hitta nya lösningar. 

Ellström menar att det är viktigt att säkerställa en balans mellan dessa två typer av lärande 

eftersom båda typerna har sina fördelar och därför kompletterar varandra. De är med andra 

ord inte uteslutande frånskilda varandra och det kan förekomma varianter av lärande som har 

mönster av båda typerna av lärande beroende på situationen. Ellströms (2006) typer av 

lärande kan liknas vid Argyris och Schöns (1996) läromodell; singel- och dubbelloop-lärande. 

De menar att singel looplärande åtgärdar eller förbättrar problem eller arbetssätt men att det 

inte sker någon förändring i vetskapen om varför dessa korrigeringar görs. Ett dubbelloop-

lärande ger ett bredare perspektiv på arbetssättet där även insikter och rutiner förändras till det 

bättre. Argyris och Schön menar att det krävs dubbelloop-lärande för att förändringen ska bli 

konstant. Ellström (2006) menar emellertid att ett bestående lärande kan ske genom både 

reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande.  

Forskning beskriver lärande i arbete inte som ett resultat som kommer per automatik av att 

arbeta (Ellström, Ekholm & Ellström, 2008). Kvalificerat lärande kräver att medarbetarna 

besitter kunskapen att kunna identifiera möjligheterna till lärande samt att arbetsplatsen avser 

att främja lärande. För att lärande i arbete ska kunna ske, lärande utöver enkel anpassning, 

menar Ellström, Ekholm och Ellström att det kräver ansträngning av såväl organisationen som 

medlemmarna att bereda för lärande.  

Lärande Organisation 

Lärande organisation som begrepp är vanligt förekommande i vetenskaplig litteratur kring 

lärande i arbetslivet.  En lärande organisation är svårdefinierat och uppfattas ofta som en 

idealorganisation, eller hos kritikerna, som en utopi (Örtenblad, 2001; Ekman 2004). Illeris 

(2007) anser att begreppet Lärande organisation mer handlar om management än lärande och 

menar att det är individer inom en organisation som lär, inte organisationen i sin helhet.  

Andra forskare är mer positiva till begreppet. Ekman (2004) tycker att begreppet bör 

eftersträvas i organisationer eftersom det är ett steg att komma ifrån mer hierarkiska och 

tayloristiska organisationsmodeller, modeller som försvårar spridning av lärande inom 

organisationer. Ekman skriver vidare att begreppet har ”… ett värde i den betydelse som 
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begreppsmyntaren avsåg, dvs. att lärandet kan fyllas med relevant innehåll för olika 

organisationer” (Ekman, 2004, s. 184). Begreppsmyntaren som Ekman syftar till är Senge 

(2006) som menar att en lärande organisation är en organisation som strävar efter att främja 

det livslånga lärandet och att detta sker på olika vis då ingen organisation är den andra lik.   

Hur forskare än ser på begreppet Lärande organisation finns det vissa komponenter som 

forskare inom området menar ska finnas i dessa organisationer för att främja lärande. 

Lärandet i en lärande organisation sker och sprids på alla nivåer i organisationen med tron om 

att detta leder till förbättrade beteenden, processer och arbetssätt i organisationen. Utvärdering 

och dokumentation av problem ska ske konstant, på individ- och organisationsnivå. Den höga 

graden av tillgänglighet och transparens som en lärande organisation karakteriseras av gör 

vidare att detta är tillgängligt för alla i organisationen. Den öppna och demokratiska 

organisationsstrukturen tillåter misstag och organisationens medlemmar uppmanas att tänka 

kritiskt och ifrågasättande. Organisationen utvecklas när individer och grupper lär enligt 

dubbel-loop modellen och sprider denna förvärvade kunskap vidare inom organisationen 

(Örtenblad, 2004; Hong, 1999; Curado 2006; Goh 2003 m.fl.).  

Ellström (2004) beskriver en välfungerande lärandestruktur i liknande termer även om han i 

sin text inte använder sig av begreppet Lärande organisationer. Han menar att en organisation 

som fungerar bra i lärandesyfte ska vara karakteriserad av en välvilja mot kritiskt tänkande, 

misstag och ifrågasättande och där tonvikten ligger på handlingskraft, risktagande och en 

tanke att olika åsikter leder till utveckling. 

Flera av de begrepp som författare återkommer till gällande hur klimatet i en lärande 

organisation bör se ut återkommer i tidigare forskning. Speciellt chefers roll i att vara stöd och 

uppmuntra anställda att pröva nya saker och våga misslyckas på arbete. Baumgarten (2006) 

pekar på att lärandeprocesser blir mest framgångsrika om deltagarna känner att de har stöd av 

chefer i utbildningen ”i form av tid och utrymme, av struktur i planeringen och 

genomförandet av läraktiviteterna samt personligt och socialt stöd (handledning, vägledning, 

uppmuntran etc.)” (Baumgarten, 2006, s. 172) Baumgartens forskning stöder även teorierna 

om att ett öppet och demokratiskt klimat där det finns utrymme för misslyckanden när nya 

idéer testas främjar lärande.  
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Förutsättningar för lärande 

Läromiljön 

Wallo (2008) skriver också om reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande och anser att 

lärandemiljön på en arbetsplats avgör vilken typ av lärande som sker. Ellström, Ekholm och 

Ellström (2008) har vidare undersökt begreppet lärandemiljö. Den möjliggörande 

lärandemiljön beskrivs likt en god cirkel där faktorer som dynamiskt samspel, arbetsuppgift, 

mottaglighet för lärande och stöd från ledningen förstärker varandra. 

En viktig förutsättning för lärande på en arbetsplats är vilken utmaning som ligger i själva 

arbetsuppgiften i form av autonomi, komplexitet och krav på kompetens. Är dessa faktorer 

höga innebär det att lärandepotentialen är större (Ellström, 2001). Illeris (2007) kallar detta 

för den tekniskt- organisatoriska läromiljön. Han lyfter vikten av autonomi och 

kompetenskrav samt förekomsten av social interaktion. Det finns dock de som menar att ett 

standardiserat arbetssätt har högre lärandepotential än ett arbete präglat av hög autonomi 

(Adler & Cole, 1993). De förklarar att ett standardiserat arbetssätt är bäst ur en läroaspekt, de 

menar med andra ord att det mer effektiviserade arbetet leder till mer effektiviserat lärande. 

Baumgarten (2006) fann dock att en osäkerhet mot lärande fanns hos personer som hade 

arbetat länge med relativt monotona arbetsuppgifter, hade lågt inflytande och som bara hade 

inblick i delar av verksamheten. Wallo (2008) redogör dessutom i sin forskning att chefer som 

arbetar med lärande och utveckling av anställda anser att lärande fungerar bättre om de 

anställdas arbetsuppgifter innehar komplexitet och autonomi.  

En annan aspekt av läromiljön är den sociokulturella läromiljön, där ett arbetsklimat som 

accepterar kritiskt tänkande och ifrågasättande påverkar lärandet positivt (Illeris, 2007). Det 

innebär vidare ett klimat där det finns tolerans för misstag och osäkerhet och där det förväntas 

att människor har olika uppfattningar.  Forskning visar även på att gemensamma normer och 

värderingar samt en företagskultur som kännetecknas av innovation, förändring och 

anpassning främjar kunskapsspridning (Steiner 1998; Grieves 2008; Yeo, 2005; Illeris 2007). 

Delaktighet hos anställda är ytterligare en viktig aspekt i den sociokulturella miljön för 

främjande av lärande på arbetsplatsen. Ellström (2006) skriver att utvecklingsinriktat lärande 

ökar om medarbetare tillåts vara med och påverka utformningen av organisationen och 

problemlösningsprocesser.  Även för formell utbildning är det viktigt med delaktighet genom 

att låta deltagarna vara med och planera och formulera syfte, innehåll och mål med 
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utbildningen. Baumgarten (2006) såg i sin forskning att lärande fungerar bäst om deltagarna 

känner att det har varit delaktiga i utformningen och planeringen av lärandeaktiviteten. Detta 

förbättrar resultatet av lärandet men i första hand motivationen för att delta.  Även Wallo 

(2008) noterar att chefer som arbetar med lärande i organisationer upplever att motivation hos 

anställda är grundläggande för att lärande ska kunna ske.  

Motivation och målsättning 

Enligt Illeris (2007) är motivation, eller drivkraft, en av de två dimensionerna som krävs för 

att lärande ska initieras hos individen via en så kallad tillägnelseprocess. Motivation måste 

därav finnas hos den enskilda medarbetaren för att vilja delta i både formella och informella 

lärandeprocesser, men även att ha förmågan att faktiskt kunna ta till sig ny kunskap. Tidigare 

forskning visar att stöd och utmaning i arbetet är två centrala aspekter för att motivatera 

lärande; ”If there is neither a challenge nor sufficient support to encourage a person to seek 

out or respond to a challenge, then confidence declines and with it the motivation to learn.” 

(Erauts, 2004, s. 269). Självförtroende som Erauts nämner berörs även på andra ställen i 

litteraturen. Benägenhet att delta i lärandeprocesser är generellt lägre bland individer som har 

lägre utbildning eller arbetsuppgifter som inte kräver stor yrkeskompetens (Ellström, 2004). 

Faktorer som tidigare erfarenhet av misslyckad kompetensutbildning eller social bakgrund 

kan också påverka engagemanget och självförtroendet till lärande (Baumgarten, 2006; Illeris, 

2007). Även Erauts (2004) visar i sin tur att mycket av lärandet som sker på arbetsplatsen 

karakteriseras av att testa nytt och att vara proaktiv mot nya situationer som kan leda till 

lärande, vilket han menar kräver självförtroende. Baumgarten (2006) använder begreppet 

positiv lärspiral som innebär att anställda som känner sig trygga inför utveckling och 

utbildning inte ser hinder för lärande. De har en större motivation inför personlig utveckling 

jämfört med individer som inte nått den positiva lärspiralen. Ytterligare en faktor som kan 

påverka en organisations medlemmars motivation gentemot lärande är målsättning 

(Bamugarten, 2006). Det finns dock åsiktsmotsättningar i litteraturen kring hur mål bör sättas 

inom organisationen. 

Ellström (2006) skriver att en organisations mål inte ska vara för tydliga då för hårt hållna 

målsättningar kan leda till maktkamper och motsättningar. För tydliga mål genererar därför 

inte utvecklingsinriktat lärande då det inte ger utrymme till problemlösning hos individen. 

Precis som Ellström (2006) tar även Granberg och Ohlsson (2004) upp konflikter sprungna ur 

en organisations målsättningar. Det menar att dessa konflikter inte behöver vara till en 
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nackdel för lärande utan att detta kritiska tänkande och skiftande åsikter kan främja 

utvecklingsinriktat lärandet. Baumgarten (2006) visar dock att gemensamma mål hos ledning 

och anställda är en faktor som spelar in i anställdas motivation till lärande och förändring. 

Överensstämmer målen finns en starkare vilja och tro hos anställda på att lärande är positivt, 

ofta ses då lärandet som ett steg i att nå de gemensamma målen.  

Utrymme för reflektion 

Klimat som är format av stöd och utrymme, stämmer överens med Illeris (2011) bild av hur 

lärande sker. Han menar att det sociala samspelet där det ges utrymme att reflektera med 

andra i en organisation är viktigt ur lärandesynpunkt. Även Nilsson (2003) menar att 

reflektion är en viktig förutsättning för lärande i en organisation. Hans forskning pekar på 

förutsättningarna för att reflektion ska kunna äga rum. Förutsättningarna stämmer överens 

med hur begreppet lärande organisation beskrivs ovan men även hur lärandeprocesser ska 

utformas så att motivation bland deltagarna säkerställs. Reflektion främjas av att planering 

kring lärandeaktiviteter sker tillsammans med deltagare och är knuten till hur arbetet ser ut 

rent praktiskt. Utrymmet för reflektion främjas även av varierade arbetsuppgifter, tydligt 

samband mellan individuella och övergripande mål och ett klimat där misstag accepteras. 

Reflektion behöver dock inte nödvändigtvis ske i sociala sammanhang. Molander (1996) 

menar att reflektion över sitt eget arbete som individ är viktigt ur lärandesyfte. Han kallar 

detta för reflexion över handling. Det centrala ligger då i att distansera sig från 

arbetsuppgiften och fundera över hur man handlat och hur resultatet blev, med målet att få 

perspektiv till, och kunna förbättra, den specifika situationen.  

Chefens påverkan 

Chefer inom organisationer har en stor roll i att skapa den sociokulturella läromiljön som 

beskrivits tidigare. ”People's learning at work is greatly affected by the personality, 

interpersonal skills and learning orientation of their manager” (Eraut, 2006, s. 271). Ellström 

(1996) menar att chefer fyller tre grundläggande funktioner kopplat till att främja lärande. 

Chefer ska stödja lärande och utveckling inom organisationen samtidigt som de ska ställa 

krav på förändring i arbetet efter att lärande har skett. De ska även legitimera och säkerställa 

att lärande är prioriterat. Chefer bör vidare sträva efter att skapa en miljö där medarbetare 

känner att de får vara kreativa och inte känner oro för att lyfta fram problem eller testa nya 

arbetssätt (Ellström 2006; Ellinger & Bostrom, 1999).  Eraut (2004) skriver om vikten att som 

chef både stödja och utmana sina medarbetare genom stimulerande arbetsuppgifter. Eraut 
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menar att en brist av stöd och feedback från chef leder till osäkerhet och mindre samhörighet 

gentemot organisationen vilket kan bli ett hinder för lärande. Möjligheter till feedback och 

utvärdering av arbetsutförandets resultat är en faktor även Ellström (2001) anser viktig. Dock 

konstaterar Ellström att feedback kan ha en näst intill paradox funktion i sin relation till 

lärande. Ett för stort fokus på feedback, som är relativ till uppsatta mål på kortsiktiga resultat, 

kan hämma ett mer utvecklande och långsiktigt lärande. Problemet ligger i att det som anses 

vara bra i ett långsiktigt perspektiv inte nödvändigtvis anses bra i ett kortsiktigt och det som är 

bra för en specifik del av en organisation inte behöver vara bra för organisationen i stort.  

Ellinger & Bostroms (1999) forskning visar på vilket förhållningsätt en chef bör ha för att 

främja lärande. Enligt dem handlar det om att ge anställda möjlighet att på egen hand 

övervinna hinder och lösa problem, att som chef ge de rätta verktygen men inte svaren. Vidare 

visar forskningen att en chef bör både förvänta sig att beslut kan tas av anställda och att 

möjligöra det genom att skapa utrymme. Enligt Goh (2003) är ett ledarskap som präglas av 

delaktighet, engagemang och tydlighet i vad som är organisationens mål och vision viktig för 

lärande. Tydlighet i målsättning för den enskilde medarbetaren leder till en större förståelse 

för dennes arbete och hur detta påverkar organisationen i stort men även till en större känsla 

av samhörighet med organisationen (Ellinger & Bostrom, 1999; Wallo, 2008).  

Även kommunikationen hos chefer påverkar medarbetares lärande. Ellinger & Bostrom 

(1999) skriver att lärande främjas när det finns en tydlighet hos chef i vad som förväntas av 

medarbetare i form av prestation på arbetsplatsen. Lehisvirta (2004) visar att chefer även har 

stor inverkan på lärandet genom att organisera och möjligöra för kunskapsspridning. Enligt 

Eraut (2004) viktigt att som chef hitta en balans. Arbetet bör inte vara så svårt att det påverkar 

självförtroendet hos medarbetarna i en negativ riktning, samtidigt som det är viktigt att 

behålla utmaningen i jobbet. 
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Hinder för lärande 

Granberg och Ohlsson (2009) diskuterar hinder för lärande och förändring i organisationer. 

De ser organisationer som ett socialt system där individer, ifall motstånd mot lärande 

existerar, arbetar för att behålla sina gränser och sitt system av ömsesidiga relationer. 

 Om det uppträder interna tecken till ökande störning eller yttre hot mot 

stabiliteteten måste systemet utveckla energi för att kunna förbli stabilt. Sociala 

system är självförstärkande och strävar efter att förbli i något som liknar 

jämvikt. (Granberg & Ohlsson, 2004, s. 42)  

Detta kan ske i uttryck av selektiv ouppmärksamhet mot förändringen, motanfall genom att 

slå tillbaka mot förändringen eller att ge utvecklingen begränsat utrymme så att känslan av 

kontroll finns kvar. Illeris (2007) skriver också om försvarsmekanismer som selektiv 

ouppmärksamhet.  

Ur ett läroperspektiv kan försvarsmekanismer främst leda till avvisande, det vill 

säga att man helt enkelt inte låter de yttre impulserna tränga in i medvetandet. 

Man vill av någon anledning inte acceptera eller engagera sig i dem; man låtsas 

inte om dem. (Illeris, 2007, s. 187)  

Brist på engagemang har synts i forskning av Steiner (1998) som påvisar att ett hinder för 

organisatoriskt lärande är att medarbetare inte alltid vill ta dagliga beslut utan är nöjda med att 

exempelvis arbetsledare tar ansvar över deras arbete. Illeris (2007) menar att olika typer av 

försvarsmekanismer som dessa är en stor anledning till låg motivation gentemot lärande hos 

individer.  

Fellärande är ett annat begrepp som skapar hinder för läroprocessen. Detta kan uppstå vid 

missförstånd eller koncentrationsproblem hos den som lärandet avses. Resultatet kan bli att 

kunskap eller beteende inte motsvarar det påtänkta lärandet (Illeris, 2007). Illeris skriver att 

tidigare negativa erfarenheter av lärande kan leda till motstånd och avsaknad av motivation 

gentemot utveckling. Detta motstånd kan även grunda sig i otydlighet i själva organiseringen 

av lärandet. Baumgarten (2006) skriver att om anställda upplever utformningen av lärandet 

som otydligt och inte vet när det ska ske så leder det till motstånd. Motstånd blockerar enligt 

Illeris (2007) inte själva processen att kunna ta till sig ny kunskap men leder sällan till det 

tilltänkta lärandet. Enligt Illeris är detta motstånd intensivt om man befinner sig i 

sammanhang som inte speglar den personen man själv ser sig som. Det kan som sagt även 

baseras på tidigare erfarenheter av lärande som inte fallit väl ut och därmed lett till ett 
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motstånd mot lärande eller utbildning överlag. Detta visar även tidigare empiri, Baumgarten 

(2006) såg i hennes forskning att tidigare händelser där kompetensutveckling hade 

misslyckats ledde till sämre eller utebliven motivation hos anställda gentemot lärande.         

Steiner (1998) kommer fram till ytterligare barriärer som hindrar lärande i organisationen. 

Dessa är framför allt skillnader mellan ledning och arbetstagare, så som generationsskillnader, 

men även bristen av transparens mellan de olika nivåerna i organisationen.  Ett grundläggande 

hinder för lärandet inom organisationer är att företagens syfte helt enkelt inte är att producera 

lärande, det är att producera varor eller tjänster. Speciellt när företagen känner tryck från 

konkurrenter eller är pressade från annat håll att prestera så finns det ett kortsiktigt tänk som i 

längden inte är lyckat; att bortprioritera lärande inom organisationen (Illeris, 2007). 
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Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

I vår studie har vi utgått från en hermeneutisk forskningsansats vilket innebär att vi antar ett 

tolkningsperspektiv (Bryman, 2011). Ödman (2007) beskriver den hermeneutiska 

vetenskapen som någonting allmänmänskligt, där kunskapsintresset ligger i att tolka och 

förstå snarare än att beskriva det man ser. Som metod finns det inga tillskrivna regler för 

hermeneutiken men däremot har generella principer utvecklats med tiden (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  Hermeneutiken har sin utgångspunkt i texttolkning och fokuserar på att 

tillskriva mening och betydelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). Föremålet för tolkningarna 

inom hermeneutiken är således texten.  

Tolkningsprocessen bygger på två grundläggande förhållanden; samspelet mellan del och 

helhet och samspelet mellan förförståelse och förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Processen kan även förklaras som en inomtextlig och utomtextlig översättning (Ödman, 

2007). Med inomtextlig översättning menas att delarna sätts ihop med sin kontext, sin helhet. 

Den utomtextliga översättningen innebär att på samma vis sätta delarna i sin kontext. Kontext 

syftar här både till texten som helhet men också den icke-skrivna kontexten, det sammanhang 

som texten indirekt befinner sig i. Processen inom hermeneutiken bör vidare ses som en 

dialog där texten både talar till tolkningarna men där forskarens förförståelse appliceras och 

därmed talar till texten (Alvesson & Sköldberg, 2008). Samspelet kan även förklaras likt en 

pusselbit som bara kan förstås om den sätts ihop med resten, och hela pusslet kan inte förstås 

förrän samtliga bitar satts ihop. Inom hermeneutiken kallas dessa samspel för de 

hermeneutiska cirklarna. Den symboliska bilden av en sluten cirkel är dock något missvisande 

eftersom tolkningsprocessen innebär kontinuerliga omtolkningar och att förändringar därav 

sker i samspelet. Själva tolkningsprocessen kallas av den anledningen för den hermeneutiska 

spiralen (Ödman, 2007). Alvesson och Sköldberg (2008) menar att tolkningsmönstren, den 

uppsättning tolkningar av helheten och delarna, ska vara utan logiska motsägelser. Kvale och 

Brinkman (2009) förklarar i sin tur att när tolkningsprocessen kommit till den punkt när 

logiska motsägelser inte längre finns är god gestalt uppnådd.  

Hermeneutiken har framförallt använts som grund till vår bearbetning av datamaterialet. 

Vidare redogörelse för hur hermeneutiken som ansats färgat vårt tillvägagångssätt kommer 

redovisas i Metodkapitlet nedan. 
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Metod 

I den här delen kommer uppsatsens metod presenteras. Kapitlet syftar vidare till att redovisa 

tillvägagångssätt i form av urval, datainsamling, dataanalys samt etiska överväganden under 

studien.  

Urval 

I vårt syfte beskriver vi att vi är intresserade av att öka vår förståelse kring nyckelpersoners 

uppfattning av lärande. Med nyckelpersoner avser vi individer i organisationer som både 

arbetar med och har insyn i lärandet inom organisationer. Utifrån vår egen förförståelse finns 

denna insyn ofta hos roller som har ledande befattningar och personalansvar men också på 

personalavdelningar som arbetar stöttande gentemot chefer. Våra urvalspersoners funktion i 

organisationerna och deras relation till lärandet förklaras vidare i inledningen av vår 

resultatdel. Genom vår avgränsning till personer med specifika roller i organisationer kan det 

förberedande urvalet beskrivas som målstyrt. Bryman (2011) beskriver hur målstyrda urval, 

urval med en direkt hänvisning till syfte och frågeställningar är vanligt inom kvalitativ 

forskning. Eftersom syftet är att skapa oss en förståelse utifrån nyckelpersoners uppfattningar 

har vi därmed inte avgränsat oss till en specifik organisation. Vårt urval kommer från tre olika 

organisationer.  

Kontakt med organisationer togs initialt via e-post. För två av organisationerna kunde vi 

använda oss av personliga kontakter, den tredje organisationen kontaktades genom 

hänvisningar på deras hemsida. I en första förfrågan till organisationerna beskrevs syftet med 

vår uppsats. Därefter hänvisades vi att ta kontakt med olika personer i organisationen som den 

inledande kontakten ansåg som lämpliga utifrån syftet. Vårt urval kan därför även beskrivas 

som en typ av bekvämlighetsurval, att urvalet baserades på vilka individer som var 

tillgängliga (Bryman, 2011). Samtliga av de tillfrågade tackade ja till att vara med i vår studie 

och bokades därefter in för intervjuer. Två av organisationerna som respondenterna arbetar i 

är kommunala verksamheter vilka i fortsättningen särskiljs som Kommun X och Kommun Y 

(se Tabell 1). Den tredje organisationen är ett privat internationellt företag som såväl 

producerar, distribuerar, säljer och marknadsför sina produkter. Företaget kommer i 

fortsättningen kallas för Global AB. Av etiska skäl kommer samtliga respondenter kodas till 

deras titlar i fortsättningen (se Tabell 1).   
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Antalet intervjuer som ska genomföras menar Kvale och Brinkman (2009) bör avgöras 

beroende på hur många som krävs för att kunna svara på sina frågeställningar. En balansgång 

fanns därför mellan att göra lagom många intervjuer så att materialet var tillräckligt för 

tolkning men inte för många så att mängden data försvårade ingående tolkningar. I den här 

studien har vi utgått från hermeneutiken där principen är att den hermeneutiska spiralen, 

tolkningsprocessen, ska fortsätta tills inga logiska motsägelser finns (Kvale & Brinkmann, 

2009). Eftersom vi inte visste om datamaterialet skulle bli tillfredsställande när det gällde 

såväl mängd som kvalitet bokade vi först in fem intervjuer. Efter att genomfört, transkriberat 

och analyserat den inledande datan gjorde vi en bedömning att en ytterligare intervju skulle 

kunna bidra positivt till studien. En sjätte intervju bokades därefter in med en Personalchef på 

en av de kommunala organisationerna, Kommun X. Att en till intervju bokades in var således 

kopplat till vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt och att vi ansåg att utrymme fanns för ett 

ytterligare perspektiv på lärande i vår undersökning. Vid bokningen av intervjuerna avsattes 

60 minuter, den slutliga intervjutiden varierade dock från 35 – 60 minuter (se Tabell 1). 

Tabell 1. Intervjuöversikt 

 

 

 

 

 

 

Datainsamling 

Kvalitativ forsknings främsta fokus är att skapa sig en uppfattning utifrån studieobjektens 

perspektiv tillsammans med en kontextuell förståelse (Bryman, 2011). För att uppfylla det 

krävs rik och fyllig data vilket kan förklara varför intervjuer är en av de mest använda 

datainsamlingsmetoderna. Utifrån vårt syfte ansåg vi att en intervjustudie även lämpade sig 

bäst för vår undersökning. Intervjuer kan i sin tur vara mer eller mindre strukturerade (Kvale 

& Brinkmann, 2009). För att säkerställa att datamaterialet skulle vara väsentligt i förhållande 

till det valda ämnet, samtidigt som det speglade respondenternas uppfattningar, använde vi 

oss av semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer bygger på en intervjuguide 

Respondent Organisation Intervju 

Ledarskapschef  Global AB (G.AB) 45 minuter 

Utbildningschef  Global AB (G.AB) 40 minuter 

Verksamhetschef Kommun X (K. X) 35 minuter 

Enhetschef Kommun X (K. X) 45 minuter 

Personalkonsulent  Kommun X (K. X) 60 minuter 

Personalchef Kommun Y (K. Y) 50 minuter 
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som är indelade i olika teman (Bryman, 2011). Intervjuguiden ger flexibilitet genom att 

intervjun blir lyhörd mot vad respondenten vill utveckla och fördjupa sig i.  

Kvale och Brinkman (2009) beskriver att det är viktigt att den som håller i intervjuer är insatt 

i det ämne som berörs. Även i enlighet med den hermeneutiska ansats som ligger till grund 

för vårt arbete är förförståelse en stor del av den fortsatta tolkningsprocessen (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Det förberedande arbetet för intervjuerna inleddes därför med att undersöka 

hur tidigare forskning och teorier berör ämnet. På så sätt skapade vi oss en förförståelse för 

forskningsfältet som vår studie befinner sig i. Intervjuguidens teman utformades sedan utifrån 

litteraturöversikten med förslag på frågor formulerades till varje tema (se Bilaga). Genom 

intervjuguiden kunde vi säkerställa att intervjuerna berörde samtliga teman utan att vara 

beroende av att ställa exakt samma frågor till alla. Samtliga intervjuer genomfördes i ett stängt 

rum på respondenternas arbetsplats. Att intervjun sker i en lugn och ostörd miljö är av vikt för 

att respondenten ska känna sig bekväm att utveckla resonemang och tankegångar (Bryman, 

2011).  

Kvale och Brinkmann (2009) menar vidare att intervjuaren är den viktigaste faktorn i en 

intervju. Under intervjuns gång måste kontinuerliga bedömningar göras i fråga om 

ordningsföljd av frågor samt vilka svar som behöver följas upp eller utvecklas vidare 

(Denscombe, 2009). Intervjuarens förkunskap om ämnet samt förmåga att vara lyhörd mot 

respondenten är därför av stor vikt för huruvida datamaterialet blir tillräckligt fylligt och rikt. 

Inför intervjuerna hade vi av den anledningen även förberett oss genom att införskaffa oss 

kunskap i att genomföra intervjuer så att vi var väl införstådda i vår roll som intervjuare. 

Analys 

Intervjuerna spelades in på mobila enheter. Under själva intervjun noterades stödord och 

noteringar om särskilda ansiktsuttryck och gester som inte framgår genom ljudinspelningen 

men som kan påverka tolkning.  Bryman (2011) beskriver hur kvalitativ forskning inte bara är 

intresserad av att ta reda på vad respondenterna säger utan även hur.  För att detta skulle 

framgå i transkriberingen noterades därför en fullständig redogörelse av intervjun inklusive 

aspekter som pauser.  Under transkriberingen har vissa ord lagts till eller tagits bort som ett 

led i processen att översätta talspråket till skriftspråket. Kvale och Brinkman (2009) beskriver 

att detta är en nödvändighet för att texten ska bli kommunicerbar men att det finns vissa 

svårigheter i det då innebörden kan ändras av att bara byta eller ta bort ett ord.  
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Som analysmetod för vårt datamaterial valde vi att göra en tematisk analys vilket innebär ett 

systematiskt sökande efter centrala teman och subteman. Det finns ingen exakt specificerad 

metod för hur tematisk analys ska genomföras (Bryman, 2011). Vi har därför till stor del 

utgått från den hermeneutiska ansats som vi beskrivit tidigare genom att låta helheten och 

delarna samspela (Ödman, 2007). Efter att intervjuerna transkriberats läste vi igenom, var för 

sig, varje intervju noggrant för att vi båda först skulle skapa oss en helhet av intervjuerna.  

Därefter gick vi igenom dem igen, del för del, och markerade det vi ansåg som intressant eller 

som väckte frågetecken. Slutligen gick vi igenom intervjuerna tillsammans, del för del, 

helheten och det vi markerat. Att pendla mellan helhet och del i kombination med vår 

individuella förförståelse samt textförståelser kan beskrivas vid den hermeneutiska spiralen.  

Under den här processen gick stor del av tiden åt till diskussion för trots att vi hade läst 

samma text noterade vi, som olika individer, olika innebörder i vad respondenterna sagt.  

När vi gått igenom processen ovan gjorde vi en sammanställning i Excel där delarna 

kategoriserades. Genom att sedan sortera dem utifrån kategori kunde vi få en överblick över 

materialet. Till exempel beskrev en av respondenterna hur utvecklingsprocessen i 

organisationen var medarbetardriven och en annan hur viktigt det var att medarbetaren 

kommer med egna initiativ. Båda dessa uttalanden fick kategorin ”Medarbetare - aktiv”. 

Genom sorteringen kunde vi därefter börja tolka vad respondenterna faktiskt sagt och vilka 

huvudteman som fanns. Eftersom kategorin ”Medarbetare-aktiv” var så pass genomgående 

och betonat under samtliga intervjuer tolkades innebörden av dessa delar återigen. Detta 

formulerades sedan till ett av våra huvudteman: ”Medarbetaren som drivkraft”. Bryman 

(2011) beskriver att vid sökandet av teman ska man bland annat leta efter repetitioner och hur 

respondenterna diskuterar samma tema på olika sätt. Implicit kan man därför beskriva en typ 

av kvantifiering av datamaterialet vid processen av att identifiera teman eftersom repetitioner 

indikerar att vissa teman är viktigare än andra.  Efter vår analys kunde vi slutligen se tre olika 

huvudteman växa fram. Dessa teman är: 

• Chefen som bereder väg 

• Medarbetaren som drivkraft 

• Organisationen sätter ramarna 

Våra teman kommer vidare redovisas i resultatdelen nedan tillsammans med tillhörande 

subteman vilka underbyggs och argumenteras genom citat från respondenterna.  
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Kvalitet och Etik  

För att bedöma forskningskvalitet i form av reliabilitet och validitet kan kriterierna 

tillförlitlighet och äkthet användas som anpassade kriterier för kvalitativ forskning (Bryman, 

2011). Kriteriet tillförlitlighet innebär att undersökningen är trovärdig i form av att den 

genomförts i enlighet med de regler som finns kopplade till de valda metoderna. Trovärdighet 

innefattar även att forskaren i största möjliga mån inte ska låta personliga värderingar styra 

utförandet och slutsatserna i en undersökning. Det har säkerställts tack vare att vi har varit två 

personer som genom diskussion kunnat minska risken att personliga och individuella 

värderingar styrt resultatet. De öppna frågorna och flexibiliteten som den semistrukturerade 

intervjun innebär har också minskat risken av vårt inflytande på respondenten och istället låtit 

dennes uppfattning styra samtalet.  För kriteriet äkthet ska vara uppfyllt innebär det bland 

annat att studien ger en rättvis bild (Bryman, 2011). Vi har försökt redovisa en 

mångfacetterad bild av de olika uppfattningarna för att uppfylla det kriteriet genom att ge 

samtliga perspektiv utrymme.  

En annan fördel med att vi har varit två personer som genomfört studien var att vi hade 

möjlighet att gemensamt gå igenom passager vid behov, exempelvis under själva 

transkriberingen. Kvale och Brinkman (2009) beskriver flera olika risker där transkribering av 

intervjuer kan påverka studiens kvalitet. Inspelningskvalitet och individuella tolkningar kan 

påverka såväl transkriberingen av specifika ord men också hur punkter och kommatecken 

placeras. Detta kan i sin tur komma att färga den slutgiltiga tolkningen av texten. Eftersom vi 

båda deltagit under samtliga intervjuer underlättades transkriberingen när vi kunde diskutera 

otydligheter i inspelningarna med varandra. 

Inom kvalitativ forskning finns vissa grundläggande etiska principer som måste uppfyllas i all 

samhällsvetenskaplig forskning (Bryman, 2011; Kvale & Brinkman, 2009; Vetenskapsrådet, 

2002). En av dessa är informationskravet som vi har varit noga med att uppfylla genom att 

informera respondenterna om såväl syfte med undersökningen som deltagarnas roll i den. Att 

det är frivilligt att delta, som också ingår i informationskravet, framgick i det att 

respondenterna tillfrågats om intresse fanns att ställa upp för intervju. Momenten har 

tydliggjorts via mailkontakt och vi har kontrollerat att tillåtelse för inspelning av intervjun 

funnits. Att det har rörts sig om semistrukturerade intervjuer har påtalats innan intervjun och 

inspelningen startat vid varje tillfälle. Genom att respondenterna gett sitt medgivande för 

såväl intervju som inspelning anser vi även det etiska samtyckeskravet som uppfyllt. 
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I kravet om information och samtycke så kommer också frågan om hur mycket information 

som ska ges till respondenterna innan intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Denna fråga 

uppstod då en av respondenterna efterfrågade vår intervjuguide i förväg. Eftersom vi syftar till 

att ta reda på personers uppfattning och deras spontana åsikter valde vi att endast delge 

undersökningens syfte i förväg. På det sättet fick respondenterna en uppfattning om inom 

vilken ram vi var intresserade att undersöka men samtidigt kunde vi minska risken för att de 

skulle anskaffa sig information innan och på så sätt bli styrda i sina svar.   

I texten har organisationerna och deltagarna inte nämnts vid deras riktiga namn utan 

respondenterna har istället kodats till deras titlar. Även organisationerna har kodats för att 

möta det etiska konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Kodning har satts i bruk 

redan vid transkriberingen för att respondenterna ska säkras konfidentialitet. Material från 

intervjuerna har endast använts till forskningsändamålet, att besvara våra frågeställningar, 

vilket gör att även det etiska nyttjandekravet uppfyllts (Bryman, 2011). 
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Resultat 

I följande del kommer det insamlade datamaterialet redovisas utifrån de tre identifierade 

teman som framkom genom tematisk dataanalys. Kapitlet inleds med att redogöra 

respondenternas funktion samt syn på lärande. När respondenternas organisation är relevant 

för förståelsen kommer detta framgå i texten annars benämns respondenternas namn, i form 

av deras titlar, endast för att tydliggöra vems uppfattning som presenteras.  

Kommun X 

Kommun X bidrog med tre respondenter I vår studie. Personalkonsulenten arbetar strategiskt 

och operativt med lärande, främst gentemot och i samarbete med chefer inom organisationen 

där det är Personalkonsulentens uppdrag att förmedla och erbjuda lärande och utveckling till 

medarbetare. Rollen innebär även att vara uppdaterad i lagstiftning, vilket kräver ett lärande.  

Enhetschefens främsta uppgift i förhållande till lärande är att ansvara för att de yrkesroller 

hon har personalansvar för har tillräcklig kompetens. Att det anställs folk med rätt kunskap 

och att det sker tillräckligt med lärande bland hennes medarbetare för att kunna möta de krav 

som ställs. Verksamhetschefen har i sin tur personalansvar för avdelningschefer och 

enhetschefer inom kommunen, totalt 15 personer inom socialförvaltningen. Hon arbetar 

mycket strategiskt där kontakten med politiker och nätverkande är en stor del. Men även i 

form av att ta fram utbildningsinsatser för chefer med målet att ha så hög kompetensnivå som 

möjligt.   

Kommun Y 

Vi intervjuade Personalchefen på Kommun Y som är personalchef för skol- och 

barnomsorgen samt nämnden för arbetsmarknadsfrågor i kommunen. Hon ansvarar även för 

en personalenhet som fungerar som en stödorganisation till verksamheterna inom skol- och 

barnomsorg. Personalchefen arbetar med lärande och utveckling både i egenskap som chef 

över personalenheten men även i en stöttande roll gentemot rektorer ute på skolorna i 

kommunen.  

Global AB 

Ledarskapschefen på Global AB ansvarar för ledarskapsutveckling företagsövergripande i 

organisationen, närmare bestämt 2000 personalledande chefer. Hennes främsta uppgift är att 

arbeta med ledarskapsutvecklingsprogram och andra verktyg för att utveckla cheferna i deras 
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roll och därmed bidra till hela organisationens utveckling. Utbildningschefen arbetar med 

lärande för organisationens fältsäljare. Detta innebär till stor del att fram, utveckla, leverera 

och utvärdera coachningsverktyg och utbildningsprogram för medarbetarna.  

 

Syn på lärande 

Vid en överblick av samtliga intervjuer framkom två tydliga och skilda förhållningssätt till 

lärande hos respondenterna, som ett resultat och en process. Utbildningschefen (G. AB) 

beskrev; ”Lärande för mig är att skaffa nya kunskaper som jag kan tillämpa i min vardag, i 

min yrkesroll eller privat. Någonting som gör att jag kan göra någonting nytt som jag inte 

kunnat göra”. Personalkonsulenten (K. X) beskrev i sin tur lärande i flera delar; ”En del är ju 

att ta till sig faktisk kunskap, en annan är ju hur jag integrerar mig i det, saker som jag på 

olika sätt mer eller mindre medvetet lär mig under livets gång och hur jag sedan omsätter det 

i praktiken”. Det fanns en gemensam uppfattning här hos Personalkonsulenten och 

Utbildningschefen att lärande är resultatet av anskaffad kunskap som sedan integreras och 

tillämpas. 

Ledarskapschefen (G. AB) och Enhetschefen (K. X) uppfattade lärande mer som en 

kontinuerlighet, en ständig process. Ledarskapschefen skildrade lärande som en varaktig resa, 

att se möjligheter till lärande i varje vardagsmoment. Hon menade vidare att denna 

kontinuerliga process är en nödvändighet. ”Man kan lära sig utav att faktiskt titta på vad som 

händer och vad effekter blir utav sitt eget beteende och att lära sig av andra. Jag tänker att 

om man inte utvecklas så avvecklas man.[…]”. Enhetschefen talade i liknande termer i 

hennes redogörelse för vad lärande innebär för henne. Hon talade om att lärande är en 

kontinuerlig process, att få möjlighet att reflektera över sina handlingar och därmed ta till sig 

det som var bra och förändra beteenden som inte var lika framgångsrika. Personalchefen (K. 

Y) tog vid kring Enhetschefens resonemang och förklarade lärande som att låta människor 

tänka själva. Hon menade att det är först när individer förstår varför en förändring ska ske 

som lärandet blir bestående. Detta trodde hon uppnås genom samtal och att hon som chef 

ställer frågor vilket uppmuntrar till reflektion.  

Verksamhetschefen (K. X) definierade inte lärande exakt som en process men betonade vikten 

av det kontinuerliga, vardagliga lärandet. Det är därför tydligt att hon var inne på samma spår 

som Enhetschefen och Ledarskapschefen eftersom hon tillskrev det informella och ständiga 
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lärandet störst vikt. Det fanns vidare likhet mellan hur Verksamhetschefen och 

Ledarskapschefen resonerade kring lärande. Båda menade att utbyte med andra inom 

organisationer är viktigt för lärande och båda ansåg att det vid sådana tillfällen i första hand 

ska fokuseras på likheter inom gruppen, Ledarskapschefen förklarar; ”grundinställningen 

måste vara att vi bygger på det som är lika. Utgångspunkten måste vara minsta gemensamma 

nämnare, så bygger vi därifrån”. Verksamhetschefen talade i liknande termer när hon 

beskrev hur deras utbildningsinsatser i grupp kan se ut; ”Det jag skulle vilja göra några 

dagar är att satsa på det som vi har gemensamt”.  

 

Chefen som bereder väg 

Ett av de mest framträdande teman vi såg var vikten respondenterna la på chefernas roll i 

relation till lärande i organisationen. Det framgick en gemensam uppfattning att chefen är 

ansvarig för att skapa förutsättningar för att lärande ska ske, stöttas och spridas i 

organisationen. Vidare identifierades flera underteman som representerar viktiga aspekter för 

att kunna utföra denna roll som vi här kallar - chefen som bereder väg för lärande.  

Vara trygg och skapa trygghet 

Vikten av prestigelöshet som ledare och en självinsikt att man som chef inte är fullärd 

återkom i våra intervjuer när det gäller chefens roll i främjande av lärande. Ledarskapschefen 

menade att det i hennes uppfattning handlar om att ha en trygghet i sin roll som chef att låta 

medarbetare utvecklas och arbeta för att skapa förutsättningar för detta. Hon sa att otrygghet i 

rollen kan leda till en känsla av oro att medarbetare klättrar förbi en i organisationen genom 

ständig utveckling och lärande. Likaså Enhetschefen betraktade trygghet som en viktig 

förutsättning för lärande inom organisationer, både i sin roll som chef men även att förmedla 

trygghet till medarbetarna.  

[…] att omgivningen ser en som en person som kan tillföra något. Det tror jag 

är en viktig del, det är grunden […] går man omkring och är rädd hela tiden så 

kan man inte ta in så mycket kunskap.  

Hon menade att en chef kan bidra till en trygghet hos medarbetare genom att själv vara öppen 

med sina brister eller okunskaper och att föra fram det till sina medarbetare.”Jag tror på ett 

demokratiskt ledarskap, det är ju då man lyssnar in och där folk har möjlighet att påverka det 

som är möjligt”.  
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Tydlig kommunikation 

Ett annat begrepp som uppfattades centralt var kommunikation i relation till både ledarskap 

och lärande. Personalkonsulenten tog upp kommunikationsaspekten vilken en chef bör tänka 

på när det gäller att förmedla information i lärandesyfte. Hon ansåg att det är viktigt att tänka 

på att individer uppfattar information olika, enligt henne var en nyckelpunkt i lärande vilken 

information som når fram till individen, ”Det är inte vad jag säger som är det viktiga, utan 

vad de hör”. Därför menade hon att det är av stor vikt att använda de resurser som finns, 

exempelvis kommunikationsavdelningen, i organisationen för att kunna förmedla information 

effektivt.  

För att lärande och utveckling hos den enskilda medarbetaren ska fungera så bra som möjligt 

ansåg Personalkonsulenten att en tydlighet i medarbetarens roll bör synliggöras av chefen.  

Hon poängterade vikten av att veta vad som förväntas av en anställd och vilka förutsättningar 

som ges för att klara av detta arbete; ”Man ska förstå; vad vill kommunen att vi ska göra som 

jag får betalt av på det här stället, varför är jag här så att säga. Det är naturligtvis en del av 

lärandet”. Personalkonsulenten hävdade att det är chefens ansvar att se till att arbetet med 

förväntningar av medarbetaren tydliggörs och är en viktig del av lärandet på arbetsplatsen. 

Hon berättade att ofta när hon blir inkopplad för att någonting inte fungerar kring en 

medarbetare så beror det ofta på just en otydlighet hos chefen. ”Det har varit diffust, 

medarbetaren i fråga brukar inte ha förstått så mycket av vad omgivningen har tyckt sig 

förmedla, apropå lärande”.  

Personalkonsulenten berättade vidare att medarbetarna ibland säger att de inte alltid fått 

nödvändig information av sina chefer vilket hon trodde ofta beror på att chefen inte anser sig 

haft tid. Även Ledarskapschefen kunde se att chefer tar till tidsbrist som ett argument för att 

information och lärande hos medarbetare inte hinns med, hon ansåg dock att tid finns och att 

det egentligen handlar om någonting annat. Hon ansåg att bakomliggande orsaker snarare kan 

vara att chefer måste börja ändra sina vanor och tänka annorlunda när det kommer till lärande 

för sina medarbetare, något som kräver ansträngning från cheferna. Det bekräftades av 

Personalchefen; ”Ska det bli något som syns då ska vi hålla i den tråden. Då är ju alltid det 

här är en fråga – Hur mycket mäktar vi med?”. 
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Skapa utrymme genom engagemang 

Vikten av engagemang hos chefer när det kommer till lärande för medarbetare är 

återkommande i våra intervjuer. Utbildningschefen ansåg att en chefs engagemang gentemot 

lärande kan bidra till spridning av kunskap inom organisationen. Han menade att en chef bör 

uppmuntra anställda till att hitta egna lösningar och nya arbetssätt för att sedan ta tillvara dem.  

Personalkonsulenten menade att det krävs kunskap hos chefen i vad en specifik lärandeinsats 

innebär för att kunskapen ska få fäste och tas tillvara på i organisationen. Personalchefen 

uppfattade ett problem i att anordnade utbildningar inte alltid ger så mycket. ”Det här att gå 

på något en dag, det här ’quick fix’, man har trevligt och så går man hem igen och så är det 

som vanligt”. Hon menade att förändring och lärande är ett långsiktigt arbete. I hennes 

uppfattning kunde ”de här käcka utryckningarna” säkert resultera i att man växer i sina tankar 

men att man måste få applicera det för att det ska ha ett värde. Hon såg vidare ett hinder i att 

dessa utbildningar är för diffusa i förhållande till arbetet vilket försvårar för medarbetarna att 

applicera det i praktiken. Personalkonsulenten tyckte även hon att för att lärande verkligen ska 

kunna ske så måste något hända på ”hemmaplan” efter inlärningsmomentet. Även 

Ledarskapschefen hade en liknande uppfattning; 

Jag tror att vi har, precis som jag skulle säga de flesta organisationer, en ganska 

traditionell syn på att utbildning är lärande. Att det är i själva kurstillfället som 

man utvecklas, och jag menar att det kan inte vara mer fel.[…] det är egentligen 

när vi har skapat förutsättningar efteråt för att implementera det här i vardagen, 

det är där lärandet sker.   

Ledarskapschefen fortsatte på samma spår och uppfattade att chefen genom sin medvetenhet 

och engagemang ska se till att den nya kunskapen får utrymme och används på arbetsplatsen 

efter ett lärandetillfälle genom nya krav.  

Jag tror att det är en kombination av att skapa utrymme i vardagen, hjälpa 

medarbetare att hitta utrymmet för att göra det och situationer där man kan 

utöva sitt nya beteende och feedbacktillfällen.[…]visa på att jag har nu 

förväntningar på att du kommer göra någonting annorlunda. Den enklaste 

frågan man kan ställa innan, eller för all del efter också; vad tänker du göra nu? 

Och sen följa upp det.  
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Utbildningschefen talade om att chefen bör fokusera på lärande hela tiden och att skapandet 

av utrymme för ny kunskap samt uppföljning är en stor del. Utbildningschefen menade att det 

kräver att chefen sätter sig in i medarbetares lärande och sedan iordningställer arbetet för den 

nya kunskapen;  

Då måste jag som chef förbereda mig själv på att jag har en säljare som 

kommer gå en kurs, jag kommer behöva sätta upp mål med den medarbetaren; 

okej, vad är det specifika målet med just den här kursen? Vad vill du att jag 

coachar dig på när du har gått kursen? Så att man har en kontinuerlig dialog 

mellan chef och medarbetare både före och efter kursen.  

Engagemanget hos en chef ansågs vara viktigt för lärandet hos flera av våra respondenter. 

Personalchefen sade att det krävs mycket tålamod från cheferna, att tillåta medarbetarna att 

tänka själva och våga delegera.  

Det har jag tränat mest på i det här jobbet, tålamod. […]Att låta alla komma till 

tals, låta alla tänka sina egna tankar. […] Alla måste kunna få vara där dem 

befinner sig i processen.  

Enhetschefen talade om vikten av att chefen sätter sig in i och tar tillvara på medarbetares 

nyförvärvade kunskaper och att det bidrar till motivation hos medarbetare. Enhetschefen 

uppfattade att ny kunskap bör värdesättas av chefer för att medarbetare ska få drivkraft att lära 

sig.  

Medarbetarna som drivkraft 
Det var en samlad uppfattning hos respondenterna att det var på individnivå som lärandet 

måste starta. Detta argumenterades genom såväl hur organisationernas arbetssätt kring 

utveckling och lärande var utformat men också genom respondenternas uppfattningar kring 

hur lärande faktiskt sker. Respondenterna uppfattade att initiativet till lärande måste komma 

från individen för en bestående förändring. Det andra huvudtemat kallar vi därför för 

”Medarbetarna som drivkraft”. Underteman speglar respondenternas uppfattningar om vilka 

aspekter som denna drivkraft innebär. 

Delaktighet 

Personalkonsulenten (K. X) menade att medarbetares delaktighet är en direkt förlängning av 

organisationens strävan av att vara utvecklingsbenägen. Att vara delaktig uppfattades inte 

bara vara en möjlighet som ges av organisationerna utan det är även något som förväntas av 
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medarbetarna från organisationen som arbetsgivare. Delaktigheten beskrevs mer konkret i 

intervjuerna genom olika forum där medarbetare får möjlighet att dela med sig av sin åsikt. 

Personalkonsulenten uppfattade att Kommun X ständigt arbetar med att inkludera 

medarbetare och chefer i förändringsprojekt genom olika referensgrupper. Att inkludera dem 

ansåg hon vara tidskrävande men också en nödvändighet för den demokratiska verksamhet de 

arbetar i. Verksamhetschefen (K. X) berättade också om flera olika formationer där 

möjligheter för medarbetarna att vara delaktiga i arbetet med lärande finns. I hennes roll 

arbetar hon främst gentemot cheferna och beskrev att det är framförallt cheferna som kommer 

med egna initiativ, hon kan komma förslag men det är de som tar initiativen.  

Enhetschefen (K. X) tyckte sig uppfatta viljan av att utvecklas från sina medarbetare; ”det 

finns ett väldigt sug efter att hela tiden gå på fortbildning och lära”. Verksamhetschefen 

uppfattade dock trots att alla verkar tycka att det är viktigt med lärande och utveckling, samt 

att alla får någon form av kompetensutveckling, är det inte alla som vill ha. Även 

Utbildningschefen (G. AB) var inne på ämnet; 

 Det finns många säljare som har jobbat väldigt länge i organisationen och där, 

det motstånd jag kan uppleva ibland är att man själv som säljare är ganska nöjd 

med sin tillvaro [...] Man kan luta sig lite tillbaks och känna att jag är ganska 

nöjd med där jag är och presterar idag. 

Utbildningschefen uppfattade därav en utmaning i hans arbete ibland kan vara att motivera 

vissa medarbetare i sitt lärande, få dem att tänka om och inse potential till utveckling; ”Det är 

ju ofta så att vi faktiskt driver utveckling men om vi stannar upp och är nöjda med tillvaron 

kommer konkurrenterna gå om”. Ledarskapschefen (G. AB) var inne på samma spår och 

ansåg att förståelsen för att ständigt utvecklas ibland inte stämmer helt överens med alla i 

organisationen.  

Lite grann tror jag så här, om jag nu ska generalisera, vi är ett ganska tryggt 

företag med ett starkt varumärke att luta sig åt. I vissa tider tror jag att man har 

lite lutat sig tillbaka och tänkt att det här är lugnt 

Personalchefen (K. Y) hade också en uppfattning om att lärandeinsatser inte alltid efterfrågas 

hos medarbetarna men hade en annan förklaring; ”Jag tror man har fullt upp. Jag kan ju bara 

gå till mig själv, varför vill inte jag ha? Jag har fullt upp, jag lär mig hela tiden. Varenda 

dag”. Hon fortsatte och beskrev hur hon i början först trodde att det innebar att de anställda 
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inte hade beställarkompetensen för sin egen utveckling. Numera tror hon att det ständiga 

lärande i det dagliga arbetet uppfattas som tillräckligt hos medarbetarna.  

Enligt Enhetschefens uppfattning var det en viktig förutsättning att medarbetarna känner sig 

trygga och upplever att dem kan vara öppna för att göra fel och lära sig av sina misstag. 

Personalchefen fortsatte på samma linje och menade att det krävs en förståelse för att det 

ibland kan bli fel. ”Jag kan inte bara sitta och säga det utan jag måste tro på att det gör 

ingenting att det blir fel”. Hon menade att det kan förmedlas genom att ge människor ansvar 

och tillit. Enhetschefen uppfattade det som grundläggande att medarbetare känner sig 

meningsfulla; ”att man känner att omgivningen ser en som en person som kan tillföra något”.  

Ta ansvar över sin egen utveckling 

Samtliga respondenter uppfattade att medarbetarna har tydliga möjligheter till att påverka sin 

kompetensutveckling och sitt lärande. Respondenterna från Global AB förmedlade en tydlig 

uppfattning om att medarbetarna inte bara har möjligheter att påverka och vara delaktiga utan 

förväntas ta ansvar över sin egen utveckling. Utbildningschefen förklarade; ”Tanken är att du 

som medarbetare äger hela den processen”. Ledarskapschefen bekräftade och konstaterade 

utifrån hennes uppfattning att ”Hela utvecklingsbiten är medarbetardriven.”.  

Ledarskapschefen kopplade vidare Global ABs förväntning på medarbetarnas ansvar till en av 

organisationens värderingar. ”Accountable är en av våra värderingar och där i lägger vi 

väldigt mycket att ta ledarskap för sin egen situation”. Utvecklingschefen förklarade hur 

medarbetarna i organisationen äger sin egen utvecklingsplan där tanken är att de själva ska 

uppdatera sina utvecklingsområden.  Även om målen sätts i dialog med närmsta chef är syftet 

att medarbetaren själv ska reflektera över vilka områden som de vill och behöver utveckla. 

Genom möjligheterna i en digital plattform var både Utbildningschefen och Ledarskapschefen 

eniga i sina uppfattningar om att förutsättningarna för att medarbetarna ska kunna ta ledarskap 

över sin utveckling finns i Global AB. Ledarskapschefen förklarade; 

 Man premieras i den här organisationen om man vill utvecklas och hittar 

möjligheter att göra det […] Så jag skulle säga att förutsättningar för att både 

styra, planera och ta ansvar för sin egen utveckling är enorm. Och den 

premieras, uppmanas och uppmuntras. 
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Personalchefen menade att som medarbetare i Kommun Y måste man vara självgående 

genom att våga fråga och blotta sina kunskapsluckor för chef och kollegor för att lära och blev 

mest orolig för är dem som inte frågar. Hon uppfattade att det då antingen handlar om att dem 

har för mycket prestige eller så har dem helt enkelt inte förstått. Även enligt Enhetschefens 

(K. X) uppfattning ligger mycket ansvar på medarbetarna där samordnare tillsammans med 

sin grupp hushåller sin egen budget till kompetensutveckling. Hon uppfattade det som positivt 

att processen har medarbetarna som startpunkt; ”Jag tror dem är rätt nöjda med att få ta hand 

om det här, dem vet ju hur mycket pengar dem har, så då får dem fördela och hushålla med 

det. Det blir tydligt”. Utbildningschefen (G. AB) upplevde att det är väldigt sällan som ett 

initiativ från medarbetaren inte godkänns av chefen. ”Är den föreslagna kursen relevant för 

den här personen uppfattar jag att chefen godkänner det i 9 fall av 10”. Ledarskapschefen 

(G. AB) förklarade vidare ”[…] det handlar ju om att jag är intresserad, jag letar, jag är 

aktiv. Är jag det så kommer jag aldrig få ett nej”. 

Kunskapsspridning  

Det fanns många olika uppfattningar om hur lärande främjas i organisationer. Det var inte 

bara att skaffa sig ny kunskap som betonas under intervjuerna. Utbildningschefen förklarade 

att utveckling av individer ska nyttjas genom att sprida ny kunskap till sina kollegor. 

Verksamhetschefen betonade också vikten av att lära av andra; ”Den mesta och bästa 

kunskapen är nog att stanna kvar i yrket och att lära av andra som varit där ännu längre”. 

Personalchefen hade samma uppfattning och tror att det är genom relationer som kunskap 

sprids bäst. Detta ser hon själv ske både från mer erfarna till nyanställda men också tvärtom. 

Nyanställda har en tendens att ifrågasätta och ställa allt på sin spets och i förlängningen 

främja andra att utvecklas. Personalkonsulenten tog återigen upp vikten av att skapa utrymme 

för att även kunna sprida kunskap;  

Man skickar bort en person en vecka som sen kommer tillbaka entusiastisk sen 

ska vi se till att det får spridning, engagera de andra runt omkring. Då är det 

mera jobb men det är det som ger mer i längden, det tror jag. 

Samtliga respondenter tog upp olika mentorsprogram som antingen håller på att initieras eller 

är redan implementerade arbetssätt som syftar till att sprida kunskap. Verksamhetschefen (K. 

X) såg även mentorstjänster som en möjlighet att avbelasta arbetsledares ansvar att ge stöd åt 

sina medarbetare. Utbildningschefen (G. AB) uppfattade att hela utbildningsmodellen i 

organisationen bygger på att medarbetarna ska sprida sin kunskap, bland annat genom 
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mentorskap. Det läggs stort fokus på att utveckla medarbetare som visar potential till att ta en 

coachande roll gentemot sina medarbetare. 

Enhetschefen (K. X) uppfattade att samarbete och teamarbete är givande ur ett 

lärandeperspektiv eftersom kunskap mellan individer sprids. Hon har dock märkt en viss 

skillnad i mottagligheten för sådan arbetsform beroende på arbetskategori. ”Sjuksköterskorna 

är inte vana, för de har inte varit insläppta […] de har haft fullt upp med sitt så de är inte 

vana att använda sin kunskap i den inlärningsdelen.” Hon menade att andra 

personalkategorier, där samverkan är en större del av yrkesrollen, har lättare för att lära av 

varandra och tar upp yrkesgruppen kuratorer som ett positivt exempel. Hon såg också en 

tydlig kunskapsspridning ske i den grupp som är mer heterogen än de andra, där olikheterna i 

såväl bakgrund som erfarenheter resulterat i att man, enligt hennes uppfattning, lär av 

varandra.  

Ledarskapschefen (G. AB) upplevde att hon i sin roll stöttar chefer att knyta kontakter och 

hjälper dem att bygga nätverk vilket på så sätt är kopplat till överföringen av kunskapen inom 

organisationen. I hennes åsikt var det effektivaste sättet att sprida kunskap att låta individer i 

organisationen klättra och förflyttas. Detta förstärkte hon med ett exempel på en medarbetare 

som avancerat från produktion till att bli chef för fältsäljorganisationen:  

I den typen av förflyttningar sker ett överförande utav kunskap inte bara i det att 

hon lär sig nya saker, utan hon tar ju med sig erfarenheter ifrån produktion in i 

fältsälj och sprider den naturligtvis genom sitt sätt att agera och arbeta. 

Verksamhetschefen (K. X) uppfattade dock att det finns vissa svårigheter med 

kunskapsspridning inom sin verksamhet; ”Det kan vara så att det just du jobbar med har just 

du behov av och dem där har ingen nytta av den kunskapen.” Personalkonsulenten (K. X) 

förklarade att det finns mycket specialkompetenser inom organisationen vilket begränsar 

individer att flytta från ett område till ett annat. Hon ansåg även att det finns ett inneboende 

problem när det gäller kunskapsspridning mellan verksamheterna i organisationen; ”Varje 

skola sköter sitt”. 
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Organisationen sätter ramarna 

Det tredje och avslutande huvudtemat vi fann var uppfattningen om organisationens roll för 

lärande. Även om respondenterna kommer från tre olika organisationer fann vi flera 

gemensamma aspekter som togs upp under intervjuerna. Det var tydligt att organisationen 

sätter ramarna för lärande genom såväl struktur, klimat och de faktiska resurser 

organisationen bidrar med. 

Strukturen – främjande eller hämmande 

Att organisationens struktur påverkade förutsättningar för lärande framgick genomgående i 

intervjuerna, skildrat på olika sätt. Ledarskapschefen (G. AB) förklarade utifrån hennes 

erfarenhet;  

Även om det är oerhört besvärligt så är ju matrisorganisation ett sätt att sprida 

lärande in en organisation för man är så illa tvungen, man har inga alternativ. 

Det gäller att hitta sina vägar i organisationen och matris är komplicerat och 

bygger väldigt mycket på att individer är drivande själv och tar sig fram och 

skaffar sig kontakter och kunskap som man behöver.  

Vikten av strukturen i organisationen togs även upp av Utbildningschefen som också verkar i 

Global AB och i sin roll även verkar internationellt. Han jämförde förutsättningarna för 

lärande inom sin bas i Sverige jämfört med hur det kan se ut utomlands där organisationerna 

kan vara mer hierarkiskt uppbyggda.  

Ser vi på Sverige är vi väldigt platta i organisationerna, jag kan prata med min 

VD utan att tänka på varje ord jag säger för att det ska bli fel. Den mentaliteten 

kan vara lite annorlunda i andra länder.[…]I andra länder kan man vara mer 

rädd att lyfta fram sådant som inte funkar för en Vice president. Det tror jag 

också har en påverkan på lärandebiten.  

Personalkonsulenten på Kommun X tog också hon under intervjun upp strukturen som en 

vital del till lärande och vilka hinder den kan leda till. Hon beskrev att det ofta krävs 

samarbete mellan olika enheter för att enhetsövergripande projekt ska effektiviseras och 

lärande av varandra ska ske. Men detta samarbete uppfattade hon inte alltid fungerar så väl 

som det borde på grund av organisationsstrukturen; ”hittills är det ju lite stuprör, varje skola 

sköter sitt liksom”. Personalkonsulenten menade att kunskapsspridning inom organisationen 

hämmas av detta så kallade stuprörstänk.  
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Uppfattningarna om ”stuprörstänk” benämndes vidare i andra intervjuer. Enhetschefen (K. X) 

talade om att strukturen bidrar till en krock mellan ansvar och mandat i sin roll vilket kan 

hämma lärande. Hon förklarade sin verksamhet som en typ av matrisorganisation. Hon är chef 

över ett antal medarbetare i olika yrkesgrupper där skolor är deras faktiska arbetsplats som 

rektorerna i sin tur är chef över. Enhetschefen menade att nätverkande och teamarbete mellan 

olika yrkesgrupper skapar och sprider ny kunskap. Detta ansåg hon är svårt att genomföra 

mellan hennes yrkesgrupper eftersom rektorerna ofta inte ser förtjänsten med att ha de olika 

yrkesgrupperna närvarande samtidigt på skolorna. Hon beskrev det som en pedagogisk 

utmaning att hennes mandat inte når hela vägen fram i den här problematiken eftersom det är 

en lång process där förändringarna måste komma från rektorernas chefer. 

Stödjande och öppet klimat 

”Jag tycker att det är viktigt att man har en kultur som är öppen för lärande”. Det var 

Personalkonsulentens ord om hur hon ansåg att klimatet i en organisation bör se ut för att 

lärande ska ske på bästa sätt. Med en öppen kultur menade hon att det ska finnas utrymme för 

anställda att våga pröva nya saker i en kreativ miljö. ”Det ska inte vara så att blir någonting 

fel så söker man syndabockar, då lär sig alla snabbt att här gäller det bara att göra rätt, inte 

att tänka nytt”. Även Personalchefen uppfattade det som viktigt att det är ett klimat som 

tillåter misstag. Hon ansåg att det åligger på henne som chef att föregå med gott exempel 

genom vara tillåtande och därigenom upprätthålla det klimatet.  

Personalkonsulenten förklarade vidare att Kommun X har många anställda som är utbildade 

pedagoger och att det därför finns en inneboende vilja till att se utveckling vilket hon tror 

bidrar till att göra organisationen mer mottaglig för lärande. Personalchefen (K. Y) ansåg 

dock att skolverksamheten bidrar till att organisationen ibland fokuserar för mycket på 

leverans före svar. Med det menade hon att det är viktigt att göra rätt direkt snarare än ta 

utrymmet att hitta svaret genom att exempelvis lära sig av sina misstag. Detta går emot 

hennes egen uppfattning, att lärande kräver att man får göra fel.  

Jag går tillbaka till dem gamla skolfilmerna i svartvitt med lärarinnan och 

pekpinnen, med all makt, den kulturen […] Jag tror det lever kvar, jag kan inte 

hitta någon annan förklaring. För så har det inte varit i andra organisationer 

som jag jobbat inom. Jag vill tro att det hör till det.   
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En förutsättning för att det ska vara möjligt att komma med nya idéer inom organisationen 

var, enligt Personalkonsulenten, att det är sanktionerat av arbetsgivaren; ”jag tror att 

ledningen är oerhört viktigt […] har vi inte med högsta ledningen så kommer vi ingenstans.”  

Vikten av en stöttande ledning är något som likaså togs upp av Utbildningschefen (G. AB). 

Han uppfattade en tydlig skillnad mellan sin tidigare arbetsplats och nuvarande där stödet 

finns på ett tydligare sätt och lärande därför främjas mer. I Global AB uppfattade 

Utbildningschefen att lärande är tydligt kopplat till den övergripande visionen. ”Vi är en 

lärande organisation. Vi har lärande, eller utveckling egentligen, som en väldigt tydlig del av 

vår strategi”. Ledarskapschefen (G. AB) menade att en stödjande ledning som prioriterar 

lärande är nödvändigt för lärande och utveckling samt att detta tänk bör genomsyras i hela 

organisationen ända ner till medarbetarnivå. ”Vi kan inte bli reaktiva och det innebär att våra 

medarbetare måste vara intresserade av att lära sig nya saker, göra nya saker, göra saker 

annorlunda”. Ledarskapschefen ansåg att Global AB har en väldigt positiv inställning till 

lärande och att möjligheterna till lärande är stora. Till skillnad från Utbildningschefen, ansåg 

dock inte Ledarskapschefen att dem är en lärande organisation. Hon menade att det 

fortfarande finns organisatoriska aspekter att arbeta med som kan påverka lärandet i en positiv 

riktning.  

Enhetlighet inom organisationen 

Enhetschefen på Kommun X uppfattning om organisationens förhållningssätt gentemot 

lärande var att det är ett konstant aktuellt ämne;”det är ständigt uppe, hur man ska lära”. Hon 

förmedlade dock en uppfattning om att lärande inte alltid genomsyrar hela organisationen som 

det borde göra. Hon menade att en organisation där lärande är helt genomsyrat är ett 

idealtillstånd som är svårt att nå i verkligheten. Ledarskapschefen (G. AB) ansåg det som 

viktigt med en ökad förståelse och en grundläggande syn på lärande som en del av 

organisationskulturen. Hon uppfattade att organisationen i sig, genom en utbredd kunskap 

kring lärande, kan skapa förutsättningar för ett mer framgångsrikt lärande;  

Det jag tycker vi har kvar att göra är att förklara var lärande sker och hur vi 

kan skapa förutsättningar för att det ska hända i vardagen. […]Det måste finnas 

inslag, inte bara inslag, utan en grundläggande tanke om att varje moment 

räknas. […] det tror jag är en del i kulturen, att främja det här och säkerställa 

att det finns möjligheter att ta sig den här tiden för reflektion. För det är där 

man lär sig. 
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Ledarskapschefen menade att skilda tankar kring detta i en organisation blir ett hinder för 

lärande och förklarade; ”Jag tror att vi har en portion utav förändringar som i vissa falla 

skapar otrygghet hos människor och åstadkommer regression i utvecklingen”. Personalchefen 

(K. Y) ansåg att även om det är viktigt att alla får utrymme att tänka sina egna tankar så är det 

viktigt att få med alla så att dem åtminstone är inom samma ramar. Olika syn på vad lärande 

innebär inom organisationen bedömde även Utbildningschefen (G. AB) som en svårighet i 

främjandet av lärande. Han beskrev ett hinder i läroprocessen utifrån sin roll;  

Vissa inom vår gruppering är väldigt, väldigt fokuserade på just leveransbiten, 

alltså att leverera kurser. Dem kan jag uppleva i vissa fall inte har samma, 

tydliga strategiska överblick över varför vi gör som vi gör och vad tanken med 

det är. Det handlar om mer än att bara leverera kurserna. 

Resurser 

Ett hinder för lärande som framförallt respondenterna från Kommun X nämnde är den 

ekonomiska aspekten. Personalkonsulenten (K. X) uppfattade ett behov av bättre 

utvärderingsmetoder för lärande inom organisationen; ”det är oerhört svårt att i mjuka 

verksamheter visa på hur man sparar pengar med olika insatser”. Hon belyste hindret 

ytterligare; ”det är klart att har vi bättre utvärderingsmetoder så är det lättare att motivera 

kostnad och tid, visst är det så”. Även Verksamhetschefen (K. X) var inne på ekonomiska 

hinder; ”Det blir ju inga långa ledarskapsutbildningar för vi har inte riktigt råd med 

någonting sådant”. Personalchefen (K. Y) uppfattade däremot inte ekonomi som ett direkt 

hinder men konstaterade att skulle dem ha mer resurser är det klart att det skulle få mer 

utrymme. 

Ett ytterligare hinder enligt Verksamhetschefen var tid, dock inte som avgörande utan snarare 

som en påverkande faktor. ”Annars så tiden, om man tittar på oss som är mera 

administratörer, den går ju ofta att lösa på ett eller annat sätt”. Personalchefen höll med om 

att tidsbrist är en faktor men utan de verkligen försöker ta sig tiden. Utbildningschefen (G. 

AB) tyckte att tid kunde vara ett hinder ibland; ”Vi är väldigt måna om att vi ska vara ute hos 

kunder och generera ordrar. Vilket innebär att i vissa fall måste man prioritera ett kundbesök 

framför att gå en kurs”. Ledarskapschefen (G. AB) bekräftade att hon mött chefer i 

organisationen som menar att det finns tidsbrist. Tidsbristen ansåg hon dock själv snarare är 

en dålig ursäkt och att det egentligen handlar om en prioriteringsfråga. ”Förnuftsmässigt tror 

jag att vi allihopa vet att tiden är ingen ursäkt.”. 
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Sammanfattning av resultat 

Utifrån vårt resultat kan vi nu svara på våra inledande frågeställningar. Resultatet visar att 

respondenterna uppfattade begreppet lärande som antingen en process, där det kontinuerliga 

och vardagliga betonas, eller som ett resultat, där ny kunskap omsätts i det vardagliga livet 

eller i arbetet. Hur respondenterna uppfattade lärande i organisationer kan förklaras genom 

våra tre huvudteman. Respondenterna menade att det lärande måste starta hos individen för att 

lärandet ska bestå. Chefen uppfattades som ansvarig för att skapa förutsättningarna så att 

medarbetarna får möjlighet att driva sin utveckling. Organisationen sätter i sin tur grunden, 

ramarna för lärandet, cheferna och medarbetarna.  

Viktiga förutsättningar redovisas genom de subteman som framkom i relation till våra 

huvudteman. För att medarbetarna ska kunna vara drivkraften i lärandet krävs det att dem är 

delaktiga samt har viljan att ta ansvaret över sin egen utveckling. Det förväntades att 

medarbetare även bidrar till organisationens utveckling genom att dela med sig av sin 

kunskap. Flera aspekter har belysts på vilket sätt chefen kan stötta lärandet. Förutsättningar 

som identifierats är trygghet i rollen som chef, tydlighet i sin kommunikation och 

engagemang i medarbetares lärande. En av de viktigaste förutsättningarna är att chefen bör ge 

lärande utrymme så att kunskap både kan tas tillvara och spridas. Organisatoriska aspekter 

som ansågs viktiga förutsättningar, var ett öppet och stödjande klimat, gemensam syn på 

lärande och en struktur där kunskapsspridning främjas.  

Respondenterna uppfattade att organisationsstrukturen även kunde hämma lärandet, 

”stuprörstänk” användes för att beskriva när verksamheterna sköter sig själva och på så sätt 

hindrade kunskapsspridning. Andra hinder för lärande som respondenterna benämnde var de 

resurser lärande kräver i form av tid och ekonomi. Dessa ansågs dock inte som avgörande 

hinder för själva läroprocessen utan som påverkande aspekter av hur lärandet prioriteras. 

Respondenterna ansåg vidare att svårigheter fanns i det att lärande kräver någon form av 

ansträngning som anställda och chefer inte alltid är beredda att bidra med. Förutom 

ansträngning kräver lärande även utrymme, att anpassa arbetet efter ny kunskap och ha 

möjlighet att reflektera. Detta menade respondenterna som avgörande för att lärandet ska 

omsättas, implementeras och bestå.  
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Diskussion 

I den avslutande delen diskuteras ovan redovisade resultat mot tidigare forskning och teorier 

tillsammans med våra egna reflektioner. Avslutningsvis för vi även en metoddiskussion och 

lämnar förslag till fortsatt forskning. 

Hur påverkar yrkesrollerna uppfattningen om lärande? 

Om man ser till respondenternas uppfattningar kring definitionen av lärande fann vi vissa 

likheter med tidigare forskning. Personalkonsulenten, Enhetschefen (båda från K. X) och 

Ledarskapschefen (G. AB) definierade alla lärande som en process vilket en vanlig 

uppfattning bland forskare är (Hager, 2004; Lehisvirta, 2004; Illeris, 2006). 

Utbildningschefen (G. AB) förklarar lärande mer som det faktiska resultatet av en läroprocess 

medan Verksamhetschefen (K. X) och Personalchefen (K. Y) betonade vikten av det 

vardagliga, kontinuerliga lärandet. Illeris (2006) menar att det är en vanlig företeelse att 

uppfattningar om lärande skiljer sig åt. Vi såg dock influenser av både Ellströms (2004) 

utvecklingsinriktade lärande som Argyris och Schöns (1996) double-loop teori i samtliga 

intervjuer. Alla värdesatte reflektion som en avgörande del av läroprocessen men förmedlade 

och betonade det på olika sätt. 

Vår tolkning är att uppfattningen kring lärande verkar vara nära kopplat till respondenternas 

yrkesroll och hur de arbetar med lärande. Både Utbildningschefen och Personalkonsulenten 

tar upp vikten av utvärdering i sina intervjuer. Utvärdering beskrivs vidare vara en stor del i 

Utbildningschefens yrkesroll. Personalkonsulenten uppfattar i sin tur att ett stort behov av 

välfungerande utvärderingsmetoder i hennes arbete. Enligt Lehisvirta (2004) är lärande inte 

alltid vare sig medvetet eller synligt i organisationer vilket kan förklara Personalkonsulentens 

svårighet med att utvärdera resultatet av lärande. Deras åsikter om vikten av utvärdering 

styrks också i deras uppfattningar om lärande. Även om Personalkonsulenten beskriver 

lärande som en kontinuerlig process, menar hon att det är när kunskapen integreras och 

omsätts som själva lärandet sker. Likväl syns kopplingen mellan yrkesroll och syn på lärande 

hos Ledarskapschefen. Hennes långa erfarenhet inom ämnet samt roll med tydligt fokus på 

lärande på organisationsnivå tolkar vi bidrog till att hon förmedlade ett djupare och mer 

självständigt resonemang kring lärande i sin intervju. 
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Lärande kräver utrymme 

Respondenterna hade en gemensam uppfattning att chefen har en viktig roll i att skapa 

förutsättningar för lärande. Tidigare forskning styrker respondenternas uppfattning genom att 

betona att det är chefens roll att stödja lärande såväl socialt och personligt som i den faktiska 

läroprocessen (Erauts, 2004; Baumgarten, 2006; Ellström, 1996). Både Personalkonsulenten 

och Ledarskapschefen menar att det även krävs en förståelse hos cheferna för när själva 

lärandet sker. Personalchefen resonerar kring detta genom att förklara hur chefer måste ha 

tålamod och låta medarbetarna tänka själva men också att låta dem lära sig genom sina 

misstag. Ellinger och Bostrom (1999) är inne på samma tema när de skriver om betydelsen av 

att chefen ska ge verktygen men inte svaren.  Att skapa utrymme för lärande innebär med 

andra ord även att ge tid till att låta reflektion äga rum. 

Vi tror att denna tidsaspekt dock kan vara problematisk utifrån flera synvinklar. Samtliga 

organisationer strävar efter effektivitet, oavsett om verksamheten levererar varor eller tjänster. 

Det är ett grundläggande hinder även enligt Illeris (2007) eftersom organisationers 

huvudsakliga syfte inte är att producera lärande. Tid för reflektion kräver dock i sin tur att 

effektiviteten ur ett kortsiktigt perspektiv blir lidande. Personalchefen uppfattar tillexempel att 

organisationen ibland hämmar utrymmet som långsiktigt lärande kräver genom att fokusera 

för mycket på att leverera resultat. Utbildningschefen beskriver också detta i sin uppfattning 

om att det ibland fokuseras för mycket på att bara leverera kurser utan att egentligen förstå 

dem bakomliggande orsakerna till behovet av lärande. Ledarskapschefen beskriver att brist på 

kunskap och olika syn på lärande i organisationen påverkar vilket fokus lärande har. 

Baumgarten (2006) styrker detta och menar vidare att enhetlighet inom organisationen också 

främjar motivationen till lärande. Att låta medarbetare reflektera över sitt arbete eller få tid till 

att självständigt lära genom att övervinna hinder eller hitta egna lösningar på problem är 

resurskrävande. Att det genererar mervärde för organisationen kan därför tänkas vara svårt att 

visa på kortsiktig basis. Även om lärande leder till positiv utveckling är det nog svårt att som 

chef bortse från trycket på att effektivisera arbetet genom kortsiktiga mål och resultat. Vi tror 

därför att lärande lättare prioriteras och får utrymme om det finns en gemensam förståelse och 

kunskap om lärande inom organisationen.   
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Lärande är ansträngande 

En tydlig bild som framkommit i vår studie är att lärande kräver någon form av ansträngning. 

Detta har framgått i intervjuerna i förhållande till flera aspekter, på såväl individ-, chef- som 

organisationsnivå och har även stöd i tidigare forskning (Ellström, Ekholm, & Ellström, 

2008). Att medarbetarna bör vara aktiva och ta ansvar för sitt eget lärande var en 

övergripande uppfattning hos respondenterna. Hos respondenterna från Global AB förmedlas 

en bild av en utvecklingsprocess som är helt medarbetardriven.  I de både kommunerna verkar 

initiativ inte vara lika formellt uttryckt men det förmedlades ändå en uppfattning om att det är 

hos medarbetaren lärandeprocessen börjar. Även forskning visar på att aktivitet och 

delaktighet hos individen är en viktig aspekt för lärande (Ellström, 2006; Baumgarten, 2006).  

Ansträngningsaspekten har även identifierats som en av de bakomliggande anledningarna till 

varför lärande ibland prioriteras bort, kanske framförallt av Ledarskapschefen. Hon menar att 

det är själva ansträngningen, att tänka annorlunda eller att ändra sina vanor som är den 

verkliga orsaken. Detta bekräftades av Personalchefen som uppfattar att lärandet inte får fäste 

då det dagliga arbetet tar för mycket energi. Ansträngningen tillsammans med utrymmet som 

lärande kräver uppfattar vi därför som de största anledningarna till varför lärande prioriteras 

bort, trots att alla verkar anse det som nödvändigt.  

Utifrån vår diskussion har chefen därför inte bara en viktig utan en avgörande roll för lärande 

i organisationer som går utanför utvecklingssamtal och att godkänna utbildningar. 

Enhetschefen betonar vikten av att chefen tar sig tid att sätta sig in i och ta tillvara på 

medarbetarnas lärande och kunskap. Ledarskapschefen tar vid och menar att en stor del 

handlar om att ställa nya krav och visa på att chefen har förväntningar på att lärandet leder till 

förändring. Dessa två uppfattningar beskriver nästan exakt det som Ellström (1996) beskriver 

åligger chefen i relation till lärande, att ställa krav på förändring allt eftersom ny kunskap 

förvärvas an individen. Utbildningschefen förklarar att när en läroprocess sätts igång hos en 

medarbetare bör även en process sättas igång hos chefen. I tidigare forskning beskrivs detta 

mer konkret som att säkerställa att arbetet är tillräckligt komplext och autonomt samt att 

chefen erbjuder feedback och utvärdering av läroprocesser (Ellström, 2001; Wallo, 2008). Vi 

menar att det är viktigt att individer är motiverade till lärande och att utveckling är svårt att nå 

utan drivkraften från dem. Dock anser vi att chefen har en ännu större roll i arbetet med 

lärande. Det är chefen som ska motivera, skapa förutsättningar, ge utrymme och stötta för att 

lärande ska kunna äga rum utifrån de givna förutsättningarna som organisationen bidrar med. 
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Metoddiskussion 

Utifrån vårt metodval anser vi att vi har fått tillräckligt material för att kunna besvara 

frågeställningarna. I studien användes dock endast en metod för att samla in datamaterial. Att 

använda flera metoder, triangulering, kan bidra till en tydligare bild eftersom det då belyses 

från olika synvinklar (Bryman, 2011). Med hänsyn till de tidsramar kopplade till den här 

uppsatsen ansåg vi dock att material från ännu en metod hade varit svårhanterligt och riskerat 

att påverka det slutgiltiga resultatet åt det negativa. Det kan vidare föras en diskussion om 

andra metoder hade varit lämpliga för den aktuella studien, som exempelvis ostrukturerade 

intervjuer. Lärande som begrepp är brett vilket resulterade i att vi gjorde en bedömning att en 

intervjuguide behövdes. Detta för att koppla begreppet till, i det här fallet, lärande i 

organisationer. Det kan också diskuteras om strukturerade intervjuer hade varit applicerbart 

på vår undersökning. Vårt syfte med uppsatsen har varit att skapa oss en förståelse för 

respondenternas subjektiva uppfattningar. En helt strukturerad intervju hade minskat 

utrymmet för att kunna vara lyhörd mot respondentens uppfattningar och var därför inte 

lämplig för oss i denna undersökning. Kritik som skulle kunna ges studien är att vi inte 

testade intervjuguiden innan mötet med respondenterna för att säkerställa att frågorna var 

tillräckligt tydliga och möjliga att svara på. Vi tror däremot att det inte påverkade vårt 

material negativt eftersom alla intervjuer var av så olika karaktär att frågorna ändå inte 

ställdes med de ursprungliga formuleringarna och ordningen.  

Forskning är aldrig helt objektiv, framför allt inte inom kvalitativ forskning där resultaten 

alltid är sprungna ur en tolkningsprocess (Denscombe, 2009). Att tolka är i sig en subjektiv 

aktivitet eftersom det görs utifrån ett visst perspektiv (Ödman, 2007). Det här måste vi som 

forskare vara medvetna om och hantera på ett lämpligt sätt. Genomgången av tidigare 

forskning gav inte bara oss en förförståelse för ämnet utan säkerställde även att tolkningarna 

är logiska i relation till ämnet. Eftersom vi har varit två personer har materialet dessutom per 

automatik tolkats utifrån två perspektiv vilket ytterligare reducerat risken för att en persons 

subjektiva tyckande dominerar.  
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Förslag till fortsatt forskning 

Genom vår studie anser vi att vi skapat oss en större förståelse för lärande i organisationer 

genom nyckelpersonernas uppfattningar. Resultatet visade på att organisationen sätter själva 

grunden för huruvida lärande främjas eller hämmas genom sin struktur och sitt klimat. Vi 

anser det därför som intressant fortsatt forskning att vidare undersöka hur mer på en 

organisationsnivå hur struktur och klimat faktiskt påverkar lärande och kunskapsspridning. 

Vår studie visade också att medarbetarna är drivkraften och startpunkten för lärande. En 

uppföljande studie skulle därför kunna undersöka hur medarbetarna uppfattar förväntningarna 

att vara delaktig och ta ansvar över sitt lärande.  

Avslutningsvis så fann vi även att lärande kräver både kraftansträngning och utrymme från 

såväl medarbetarna, cheferna och organisationen. Fortsatt forskning skulle kunna vara att 

undersöka huruvida lärandets kostnader kan ställas mot dess vinster i syfte att främja livslångt 

lärande inom organisationer. Att utforska vidare hur utrymme kan skapas och hur 

ansträngningen som lärandet kräver kan motiveras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Referenser 
Adler, P., & Cole, R. E. (1993). Designed for learning: A tale of two auto plants. Sloan Management Review , 
34(3), pp. 85-94. 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. (2., 
[uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Argyris, C., & Schön, D. A. (1996). Organizational Learning II: Theory, Method and Practice. Reading, Mass: 
Addison-Wesley. 

Baumgarten, M. (2006). Anställdas deltagande i läraktiviteter: En studie av arbetsplatslärande i ett industriföretag. 
Diss. Linköping: Linköpings universitet. Linköping Studies in Education and Psychology, ISSN 1102-
7517; 111. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Cunningham, J., & Hillier, E. (2013). Informal learning in the workplace: key activities and processes. 
Education + Training , 55(1), pp. 37-51. 

Curado, C. (2006). Organisational learning and organisational design. The Learning Organization , 13(1), pp. 
25-48. 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. (2. 
uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Ekman, A. (2004). Lärande organisationer i teori och praktik: Apoteket lär. Diss. Uppsala: Acta Universitatis 
Upsaliensis: Uppsala Universitet. 

Ellinger, A. D., & Bostrom, R. P. (1999). Managerial Coaching Behaviors in Learning Organizations. 
Journal of Management Development , 18(9), pp. 752-771. 

Ellström, E., Ekholm, B., & Ellström, P.-E. (2008). Two types of learning environment: Enabling and 
constraining a study of care work. The Journal of Workplace Learning , 20(2), pp. 84-97. 

Ellström, P.-E. (1996). Arbete och lärande –förutsättningar och hinder för lärande i dagligt arbete. Solna: 
Arbetslivsinstitutet. 

Ellström, P.-E. (2001). Integrating Learning and Work: Conceptual Issues and Critical. Human Resource 
Development Quarterly , 12(4), pp. 421-435. 

Ellström, P.-E. (2004). Reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande i arbetslivet. In P.-E. Ellström, & G. 
Hultman (red.), Lärande och förändring i organisationer - om pedagogik i arbetslivet (pp. 17-39). Lund: 
Studentlitteratur. 

Ellström, P.-E. (2006). Two Logics of Learning. In E. Antonacopoulou, P. Jarvis, V. Andersen, B. Elkjaer, 
& S. Høyrup (Eds.), Learning, working and living: Mapping the terrain of working life learning (pp. 33-49). New 
York: Palgrave Macmillan. 

Eraut, M. (2004). Informal learning in the workplace. Studies in Continuing Education, Vol. 26, No. 2, July 
2004 , 26(2), pp. 247-273. 

Goh, S. C. (2004). Improving organizational learning capability: lessons from two case studies. The 
Learning Organization , 10(4), pp. 216-227. 

Granberg, O., & Ohlsson, J. (2009). Från lärandets loopar till lärande organisationer. (3., rev. uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 



41 

 

Grieves, J. (2008). Why we should abandon the idea of the learning organization. Learning Organization , 
15(6), pp. 463-473. 

Hager, P. (2004). Lifelong learning in the workplace? Challenges and issues. Journal of Workplace Learning , 
16(1/2), pp. 22-32. 

Hong, J. (1999). Structuring for organizational learning. The Learning Organization , 6(4), pp. 173-186. 

Illeris, K. (2007). Lärande. (2., [rev. och utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Illeris, K. (2011). The fundamentals of workplace learning: understanding how people learn in working life . (1. ed.) 
Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge. 

Kock, H. (2004). Team som lärstrategi. In P.-E. Ellström, & G. Hultman (red.), Lärande och förändring i 
organisationer - Om pedagogik i arbetslivet (pp. 89-114). Lund: Studentlitteratur. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Lehisvirta, T. (2004). Learning processes in a work organization: From individual to collective and/orvice 
versa? Journal of Workplace Learning , 16(1/2), pp. 92-100. 

Molander, B. (1996). Kunskap i handling. Göteborg: Daidalos. 

Nilsson, L. (2003). Lärande och kunskapsanvändning: en studie om kompetensutveckling genom personalutbildning och 
arbete vid särskilda ungdomshem. Diss. Växjö : Växjö Universitet. 

Ödman, P.-J. (2007). Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik. (2., [omarb.] uppl.) Stockholm: 
Norstedts akademiska förlag. 

Örtenblad, A. (2001). On differences between organizational learning and learning organization. The 
Learning Organization , 8(3), pp. 125-133. 

Örtenblad, A. (2004). The learning organization: towards an integrated model. The Learning Organization , 
11(2), pp. 129-144. 

Rönnqvist, D. (2001). Kompetensutveckling i praktiken - ett samspel mellan ledning, yrkesgrupper och omvärld. En 
studie av strategier för kompetensutveckling inom hälso- och sjukvård.,. Linköping: Linköpings universitet, 
Institutionen för beteendevetenskap, avhandling 81. 

Senge, P. M. (2006). The fifth discipline; the art and practice of the learning organization. (Rev. and updated, ed.) 
London: Random House Buisness. 

Steiner, L. (1998). Organizational Dilemmas as Barriers to Learning. Learning Organization , 5(4), pp.193-
201. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: 
Vetenskapsrådet. 

Wallo, A. (2008). The leader as a facilitator of learning at work: a study of learning-oriented leadership in two industrial 
firms. Diss. Linköping: Linköpings universitet. Linköping Studies in Behavioural Science, ISSN 1654-2029; 
137. 

Yeo, R. K. (2005). Revisiting the roots of learning organization: A synthesis of the learning organization 
literature. The Learning Organization , 12(4), pp.368-382. 

 



42 

 

Bilaga 1 Intervjuguide 

• Kan du berätta om din yrkesroll i organisationen? 

Syn på lärande  

• Vad är lärande för dig? 

• Hur upplever du att man ser på lärande i den här organisationen? 

• Anser du att lärande är prioriterat inom organisationen? 

• På vilket sätt arbetar ni med lärande i organisationen? 

• Kan du berätta för oss om hur du arbetar med lärande i din yrkesroll? 

Förutsättningar för lärande 

• Vilka aspekter anser du är viktiga för att främja lärande in en organisation? 

• Beskriv din upplevelse av hur klimatet är i organisationen?  

– Är det något som underlättar eller försvårar att lära?  

– Kan du ge exempel?  

• Vilka kulturella faktorer anser du vara vitala för lärande? 

Lärande i arbetet 

• Kan du beskriva en utbildningsprocess som till exempel kompetensutveckling för 

anställda inom din organisation? 

– Kan du ge exempel på hur den kan se ut från start till avslut? 

• Kan du beskriva hur man tar till vara på ny kunskap i din organisation? 

• Hur anser du att anställda kan påverka sin kompetensutveckling i företaget? 

• Berätta om beslutsfattandet när det gäller mål och innehåll i kompetensutveckling för 

anställda? 

Strategier om lärande 

• Finns det några riktlinjer i organisationen för hur man arbetar med lärande och 

kompetensutveckling? (Policy’s, styrning, långsiktiga planer) 

- Hur ser dessa ut? 

– Berätta gärna om din uppfattning kring hur dessa fungerar? 
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Hinder för lärande 

• Har du upplevt några svårigheter eller hinder kring arbete med lärande? 

• Vilka aspekter tror du är svårast när det gäller att skapa förutsättningar för lärande? 

Avslut 

Vi har nu ställt våra frågor så återigen stort tack för att du kunde bidra med din tid och dina 

erfarenheter.  

Är det något mer du vill tillägga i ämnet? 

Tack! 

 

 

 

 


