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Forskning har visat att informellt lärande företräder den största delen av allt lärande förekommande 
inom arbetsplatser. Syftet med denna studie var att ur ett medarbetarperspektiv undersöka 
förutsättningar och potentiella förbättringsmöjligheter för arbetsplatslärande, med betoning på det 
informella lärandet. Studien är kvalitativ och utfördes inom två utvecklingsavdelningar på 
Husqvarna Group genom semistrukturerade intervjuer med sammantaget sex medarbetare och två 
chefer. Data analyserades med en fenomenologisk ansats, och resultatet visade i enlighet med 
tidigare forskning att formellt- och informellt lärande är svårt att särskilja från varandra. Det 
påvisade även att lärande förekommer oavsett om det finns en strategi och medvetenhet om vad det 
är. I studien framkom att informellt lärande stod för den huvudsakliga delen av lärandet inom 
arbetsplatserna, men att det i stor utsträckning figurerade omedvetet bland medarbetarna. 
Avslutningsvis bedömdes medvetandegörande bland medarbetarna som essentiellt för att 
ytterligare kunna främja lärande inom avdelningarna.  
 
Research has shown that informal learning represents the major part of all learning occurring in 
workplaces. The purpose of this study was to from a co-worker perspective examine the conditions 
and potential improvement possibilities for workplace learning, with emphasis on the informal 
learning. The study is qualitative and was performed within two development divisions at 
Husqvarna Group through semi-structured interviews with altogether six co-workers and two 
managers. Data was analysed with a phenomenological approach, and the outcome showed in 
correlation with prior research that formal- and informal learning are hard to separate from each 
other. It also demonstrated how learning occurs regardless if there is a strategy and a consciousness 
regarding what it is. In the study it was revealed that informal learning represented the major part 
of the learning within the workplaces, but that it primarily appeared unconsciously among the co-
workers. In conclusion it was determined that creating awareness among the co-workers was 
essential to further improve the learning within the departments. 

Sökord: Arbetsplatslärande, Workplace learning, Informellt arbetsplatslärande, Informal 
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Inledning 
Under de senaste två till tre decennierna har termen arbetsplatslärande blivit alltmer populär 

inom området för kompetensutveckling i organisationer. Synen på lärande har kommit att 

förändras genom åren; tidigare ansågs det enbart höra till skolväsendet, men numera tycks det 

snarare vara något som följer individer genom hela livet genom ett livslångt lärande (Illeris, 

2011). Arbetsplatslärande innefattas således i den pedagogiska disciplinen eftersom lärande idag 

konstateras ske i alla åldrar under olika perioder i livet – från vaggan till graven (Larsson, 1996; 

Byström, 2013). 

Intresset för arbetsplatslärande har ökat till följd av den tilltagande rörligheten och 

föränderligheten av krav inom arbetsmarknaden, samt utbredande globalisering. Det krävs att 

verksamheter är anpassningsbara och följsamma för att kunna bibehålla och öka sin 

konkurrenskraft i takt med den ständiga utvecklingen (Baumgarten, 2006; Kock, 2010a; Wallo, 

2014). Tekniken förändras och uppdateras ideligen, vilket ställer högre krav på medarbetares 

förmåga och förutsättningar att ta till sig nya kunskaper. Det här reflekteras även i den ökande 

takt som verksamheter rör sig från den mer traditionella Tayloristiska 

organisationsuppbyggnaden med en stark hierarki och ett centraliserat beslutsfattande till 

”plattare”, decentraliserade arbetsorganisationer. I den nya, alltmer vedertagna ”platta” 

organisationen förekommer mer självstyre för individen, med högre krav på flexibilitet och 

generella kunskaper inom flera områden (Ellström, 1996). 

Arbetsplatslärande är en strategi som fokuserar på att bevara och utveckla medarbetares 

kompetenser, och följaktligen verksamhetens konkurrenskraft i stort. Med arbetsplatslärande 

avses de läraktiviteter som sker inom arbetsplatsen, vilka brukar delas in i tre kategorier; formellt, 

icke-formellt samt informellt lärande (Kock, 2010b). Det förekommer dock att icke-formellt och 

informellt lärande går under den gemensamma benämningen ”informellt lärande” eftersom det 

ofta är svårt att skilja på dem (Illeris, 2007). 

Forskning har påvisat att informellt lärande representerar den övervägande delen av 

lärande som sker inom arbetsplatser (Kock & Ellström, 2011). Hela 70 procent av 

arbetsplatslärande har visat sig vara informellt, trots det läggs fokus oftast på formella 

läraktiviteter (Eraut, 2011). Det är sällan informellt lärande undersöks separat från formellt 

lärande – och arbetsplatslärande i stort. Detta trots att det genom forskning konstaterats vara 

fördelaktigt för verksamheter att satsa på informellt lärande. Faktorer som visat sig främja 

informellt lärande har på individnivå visat sig ha effekter på arbetstillfredsställelsen, som i sin tur 

bedömts leda till ökat lärande, produktivitet och engagemang (Park & Jacobs, 2011). På 

verksamhetsnivå har det också visat sig bidra till ökad organisatorisk prestation, 

kvalitetsförbättring samt kunskapsbevarande (Eraut, 2004). 

Med anledning av ovannämnda sakförhållanden föreföll det intressant att utföra en 

fallstudie inom en arbetsplats för att i realitet undersöka lärandets förekomst, samt hur 

förutsättningarna skulle kunna förbättras för det informella lärandet.  
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Bakgrund 
I kommande kapitel presenteras inledningsvis den verksamhet som ingick i undersökningen. 

Därefter introduceras tidigare forskning och teorier som finns inom området för 

arbetsplatslärande för att skapa en relevant teoretisk förankring till studien. De primära teman 

som redogörs för är Lärande, Arbetsplatslärande, Förutsättningar för informellt 

arbetsplatslärande och Effekter av informellt arbetsplatslärande.  

 

Husqvarna Group 
Studien utfördes inom Husqvarna Group. Kontakt upprättades med en av HR-cheferna, till vem 

undersökningen och dess syfte introducerades. Då ämnet var i linje med verksamhetens 

nuvarande strategier för kompetensutveckling valde HR-chefen att tacka ja till att delta i studien. 

Därefter tilldelades en kontaktperson som var väl insatt i det aktuella arbete som bedrevs inom 

verksamheten för lärande och kompetensutveckling. Genom denna kontaktperson fördes senare 

all korrespondens gällande studien och dess utförande.  

Husqvarna Group är världsledande tillverkare av utomhusprodukter såsom motorsågar, 

trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är även internationellt 

framstående inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Vidare 

är de även ledande tillverkare av trädgårdsbevattning i Europa (Husqvarna Group, 2016). 

Husqvarna Group identifierar sig som icke-byråkratisk, vilket enligt dem innebär att 

verksamheten är flexibel och har korta kommunikationsvägar vid beslutsfattande. De framhåller 

även att medarbetare på alla nivåer uppmuntras att aktivt delta i verksamhetens utveckling. 

Koncernen är indelad i fyra divisioner; Husqvarna, Gardena, Consumer Brands och Construction. 

Varje division arbetar med att tillverka och utveckla varumärkena inom respektive division. 

Verksamhetens produkter och lösningar säljs främst via fack- och detaljhandel i fler än 100 

länder. Under 2015 hade Husqvarna Group drygt 13 000 anställda i 40 länder som arbetade med 

att utrusta konsumenter och professionella användare med produkter och lösningar som 

underlättade för trädgårds-, park-, skogsvård och byggnadsarbete (Husqvarna Group, 2016). 

Avdelningarna som ingick i studien tillhörde Husqvarna Groups utvecklingsenhet, de 

arbetade båda med att framställa nya produkter och att utvärdera framtida teknik. Majoriteten av 

de anställda inom avdelningarna var män, och de var alla tillsvidareanställda tjänstemän.  

 
Lärande 
Lärande har visat sig vara en komplex process som därför blivit svår att definiera med ett enkelt 

begrepp (Illeris, 2011). Därav presenteras i följande avsnitt kortfattat hur olika forskare har 

redogjort för det, för att slutligen fastställa vilken definition för lärande och dess process som har 

valts för studien.  

Traditionellt har lärande i kognitiva lärandeteorier specificerats som den process genom 

vilken en individ erhåller kunskap, färdigheter och eventuellt också attityder eller åsikter (Illeris, 

2011). Lärande ansågs ske separat från den praktiska kontexten; detta perspektiv sätter individen 

och de inre, reflekterande aspekterna av lärande i fokus (Svensson, Ellström & Åberg, 2004). 
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Socialkonstruktivister argumenterade däremot att lärande enbart genereras genom sociala 

processer, och fokus lades istället på den sociala interaktionens betydelse för lärande. Lärande 

ansågs därmed ske i sociala sammanhang, och inte genom individuella processer (Illeris, 2007). 

Med fortsatt forskning inom området har dessa synsätt däremot kommit att ifrågasättas 

och utvecklas. Tiden har gjort att de inte längre ses som separata, utan snarare som två delar i en 

och samma process; lärande (Illeris, 2011). Illeris (2007) hävdar att lärande består av två 

processer; en samspelsprocess mellan individen och dess omgivning, samt en inre mental 

reflektionsprocess där impulserna från samspelet sammansmälts med tidigare lärande till att 

generera en utvecklad kunskap eller förståelse. Detta kan jämföras med Ellströms (1996) 

kognitiva och kontextuella perspektiv av lärande. Det kognitiva perspektivet utgår från individen 

och de antagna intellektuella processer som pågår inom denne i form av tolkning, bearbetnings-

och beslutsprocesser, reflektion och lagring av information i minnen. Det handlar om individens 

tillägnelse av de intryck och den påverkan som kommer från samverkan med omgivningen. Denna 

typ av lärande sker parallellt och i samspel med det kontextuella perspektivet, vilket fokuserar på 

omgivningen och sammanhanget som individen befinner sig i - lärande ses som en dimension av 

kontexten. Vidare antyder Eraut (2004) att lärande och kunskap kan betraktas från ett 

individuellt samt ett socialt perspektiv, vilka också går att likna vid de två tidigare nämnda 

synsätten. I det individuella perspektivet som Eraut förklarar beaktas människans individuella 

sätt att tolka och ta till sig kunskaper, detta kan relateras till Ellströms kognitiva perspektiv, samt 

Illeris inre mentala reflektionsprocess. Erauts sociala perspektiv går i sin tur att relatera till 

Ellströms kontextuella perspektiv och Illeris samspelsprocess då det fokuserar på kontexten för 

lärande, den sociala konstruktionen som finns för det i form av varierande kultur utifrån de 

normer och värderingar som finns i det sociala sammanhanget. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att komplexiteten av begreppet lärande och hur det 

sker fortfarande vidhålls, om inte mer. Numera finns det en mängd olika definitioner och 

perspektiv av lärandets process, men ofta reflekterar de två återkommande huvudteman och 

deras relation till varandra; individen och omgivningen (Wallo, 2014). Vidare kvarstår även 

frågan hur lärande ska avgränsas med en enkel definition. Ellström (1992) väljer att definiera 

lärande som ”relativt varaktiga förändringar hos en individ, vilka kommer som ett resultat av 

dennes interaktion med sin omgivning” (s. 67). Med bakgrund av föregående stycken där 

lärandets process har redovisats ur olika vinklar har denna breda benämning valts för att definiera 

begreppet i denna studie. 

 

Arbetsplatslärande 
Fokus för den förestående studien är lärande som sker inom arbetsplatser, vilket kommer att 

definieras och förklaras ytterligare i nedanstående avsnitt. 

 Arbetsplatslärande definieras som det lärande som äger rum på, eller i relation till arbetet, 

och arbetsplatsen; innebärande att det handlar om vuxnas lärande i arbetet (Illeris, 2011). Det är 

en strategi för att bevara och höja kompetensen hos medarbetare, och således lyfta den generella 

kompetensnivån genom hela verksamheten (Baumgarten, 2006). Med kompetens avses de 

förmågor, kunskaper, erfarenheter och attityder som en individ besitter och kan använda sig av 
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för att lösa olika uppgifter i skilda kontexter (Davidsson & Svedin, 1999). Ellström (1992) 

preciserar detta till ”förmågan att framgångsrikt utföra ett arbete” (s. 21).  

 Enligt Ellström (1996, 2005) kan det lärande som sker inom arbetsplatser särskiljas som 

två olika läranden; reproduktivt eller utvecklingsinriktat. Reproduktivt lärande innebär att 

individer förvärvar kunskaper genom att lära sig bemästra en viss typ av arbetssätt, arbetsuppgift 

eller metod på ett givet sätt.  Det handlar om att lära sig göra saker på rätt sätt; en slags 

rutinisering. Detta lärande är nödvändigt för att individer ska kunna tillägna sig de kunskaper 

som krävs för att hantera återkommande uppgifter och situationer i arbetet. Vidare innebär 

utvecklingsinriktat lärande att individer kritiskt ifrågasätter och prövar nya förhållningssätt 

gentemot arbetsuppgifter, mål och rutiner. Syftet är att utveckla och lära sig hantera komplexa 

situationer och uppgifter på nya innovativa sätt, och därigenom förändra rådande förhållanden 

inom arbetsplatsen. Ellström menar att dessa två typer av lärande inte ska betraktas åtskilda, utan 

snarare som komplement till varandra då de existerar samtidigt och är betydelsefulla för 

organisationer av olika anledningar. Det reproduktiva lärandet är viktigt för att nyanställda ska 

lära sig hantera sitt arbete, medan det utvecklingsinriktade lärandet är betydelsefullt för 

medarbetares fortsatta utveckling av kompetens. Dock kan den ena formen av lärande vara mer 

eller mindre framträdande i en organisation beroende på organisationens lärandevillkor. 

 Lärande inom arbetsplatser kan delas in i tre kategorier; formellt, icke-formellt och 

informellt lärande. Dessa lärandeformer sker växelvis och är betydelsefulla för individers och 

organisationers utvecklingsprocess (Rönnqvist, 2001; Ellström, 2010; Illeris, 2011). I 

nedanstående stycken kommer kort att redogöras för dessa tre kategorier. 

 

Formellt lärande 

Ellström (1996) och Kock (2010b) beskriver det formella arbetsplatslärandet som avsiktligt 

planerade och formaliserade läraktiviteter, vilka styrs av arbetsgivaren. Det primära syftet är att 

individen ska införskaffa sig kompetens och sprida kunskap inom organisationen. Lärandet sker 

vanligtvis genom formella utbildningar inom särskilda utbildningsinstitutioner såsom skola, 

folkbildning och universitet. På en arbetsplats kan utbildning exempelvis vara medarbetares 

deltagande i interna- och externa personalutbildningar, samt kurser.  

 

Icke-formellt lärande 

Med icke-formellt lärande åsyftas de läraktiviteter som är delvis planerade inom verksamheten, 

såsom mentorskap eller interna föreläsningar. Icke-formella aktiviteter är mindre styrda och 

planerade än formella aktiviteter, men är fortfarande till viss del kontrollerade av ledningen som 

medvetet organiserar dem - och de klassificeras därför inte som informella (Rönnqvist, 2001; 

Illeris, 2007). 

 

Informellt lärande 

En annan benämning för informellt lärande är vardagslärande, vilket avser det lärande som sker 

spontant och omedvetet som en bieffekt till utförandet av andra aktiviteter (Illeris, 2007). Det 

innebär att människor lär fast de inte har någon avsikt att lära, exempelvis då de utför en 
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arbetsuppgift eller interagerar med andra människor. Trots att individer inte är medvetna om 

lärandet bidrar deras medverkan i olika aktiviteter till att de tillägnar sig nya erfarenheter och 

utvecklar sin handlingsförmåga beträffande kunskaper, förmågor och attityder. Det informella 

lärandet kan därmed ses som en kreativ process där medarbetares deltagande i aktiviteter bidrar 

till att de förvärvar kunskap och ökar sin förmåga att hantera nya utmanande situationer och 

uppgifter. Informellt lärande kan dock även ske genom avsiktligt och planerat lärande vid 

exempelvis erfarenhetsbaserat eller självstyrt lärande. Individen tillägnar sig då kunskaper på 

arbetsplatsen genom exempelvis reflektion, teambaserat arbete och jobbrotation (Ellström, 1996; 

Kock, 2010b). 

 

Kritik mot kategorisering 

Vad som framkommer vid redogörelse för icke-formellt och informellt lärande är att de på många 

sätt överlappar varandra. Det här kritiseras av Illeris (2007) som menar att dessa definitioner är 

ohållbara eftersom de används på ett inkonsekvent sätt av olika forskare i litteraturen, och då 

distinktionerna inte går att upprätthålla i realiteten. Illeris föredrar därför benämningen 

”vardagslärande” eftersom det inbegriper båda definitionerna, utan att dra någon gräns 

däremellan. I förestående studie kommer däremot benämningen ”informellt arbetsplatslärande” 

att användas, dock med samma innebörd som Illeris ”vardagslärande”. 

 

Förutsättningar för informellt arbetsplatslärande 
I följande avsnitt redogörs för de förutsättningar som i tidigare forskning uppvisats vara 

främjande för informellt arbetsplatslärande på organisations- och individnivå. Tre faktorer har 

visat sig framträdande avseende detta ämne; en stödjande lärmiljö, individuell motivation och 

integrerade lärandestrategier. 

 

Lärmiljö 

En stödjande lärmiljö har visat sig ha enorm inverkan på det informella lärandets förekomst inom 

arbetsplatser (Kyndt, Dochy & Nijs, 2009; Eraut, 2011; Kock & Ellström, 2011). En väsentlig 

faktor för att framgångsrikt implementera och öka lärande har visat sig vara att legitimera det 

genom att skapa en positiv attityd till det inom organisationen, och sprida förståelse för varför 

och hur det sker (Scheeres, Solomon, Boud & Rooney, 2010). Synen på lärande ska vara att det 

sker parallellt med, och som en produkt av att utföra vardagliga arbetsuppgifter – och därav inte 

nödvändigtvis enbart genom formella utbildningsaktiviteter (Eraut, 2011).  

En god lärmiljö karaktäriseras enligt Ellström (2010) av sammantaget fem faktorer; 

arbetsuppgifternas variation och komplexitet, stöd från medarbetare, en öppen och flexibel 

verksamhetskultur, att verksamheten avsätter tid och resurser för lärande- och 

utvecklingsaktiviteter, samt en stödjande och kompetent ledning. Det här är mycket likt vad Li, 

Brake, Champion, Gabel et al. (2009) menar ger en främjande lärmiljö; de framhäver betydelsen 

av en stödjande kultur inom verksamheten vilken enligt dem innefattar chefsstöd, ekonomiskt 

stöd, tekniskt stöd och medarbetarstöd. I opposition till detta visade studier utförda av Berg och 

Chyung (2008) och Choi och Jacobs (2011) att det inte fanns något samband mellan informellt 
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lärande inom verksamheter och en stödjande lärmiljö. Berg och Chyung menar däremot att det 

här kan tydas som att frånvaron av en stödjande lärmiljö inte hämmar informellt lärande, utan 

att det sker oberoende av vilka förutsättningar som ges inom verksamheten. 

 

Motivation 

Den individuella faktor som visat sig vara mest betydande för informellt lärande är motivation 

(Paloniemi, 2006; Berg & Chyung, 2008). Motivationen påverkas av individers möjlighet till 

självstyre och känsla av att vara delaktig i beslutsfattanden (Ellström, 1996). Även upplevd 

utmaning i arbetet har visat sig leda till ökad motivation, dessa utmaningar ska varken vara för 

stora eller för små. Det här kan regleras genom att ledningen lägger vikt vid att planera hur arbetet 

ska organiseras på ett passande sätt (Ellström, 1996; Eraut, 2007). För att detta ska kunna ske 

krävs dock en förståelse för dynamiken kring lärande. Berg och Chyung (2008) antyder att det i 

stor utsträckning figurerar ett omedvetet engagemang i informellt lärande. Det här är något som 

uppmärksammats av flera forskare, och det är av gemensam uppfattning att ett 

medvetandegörande - både bland medarbetare och ledning, av vad informellt lärande är och hur 

det sker skulle främja dess förekomst (Eraut, 2004; Ellinger, 2005; Berg & Chyung, 2008; Wallo; 

2014). Även feedback och support från både chefer och medarbetare har visat sig vara av stor 

betydelse för motivationen att lära i arbetet. Det är som mest effektivt i en stödjande 

verksamhetskultur, mellan individer som befinner sig i direkt anknytning till varandra. 

Feedbacken ska innehålla punkter om styrkor och svagheter, framsteg samt en avstämning mot 

organisatoriska mål och förväntningar. Det ska även inbegripa tid för reflektion, vilket visat sig 

ha en positiv effekt för individens möjlighet att ta till sig och bearbeta lärandet. Detta bidrar till 

att medarbetare känner sig uppmärksammade och betydelsefulla, vilket ökar motivationen att 

lära och utvecklas inom verksamheten (Ellström, 1996; Ellström, 2001; Eraut, 2004). 

 

Strategier 

Att inrätta strategier för lärande har visat sig ge positiva effekter för informellt lärande inom 

arbetsplatser (Choi & Jacobs, 2011). Tillämpad forskning i studien redogör huvudsakligen för två 

typer av lärandestrategier; formella och integrerade. 

Formella lärandestrategier innefattar enbart planerade aktiviteter internt eller externt, 

med det primära syftet att utveckla medarbetares kompetenser genom exempelvis kurser och 

utbildningar. Fokus ligger därmed inte på att utveckla verksamheten i sin helhet, utan enbart 

individerna. Den här typen av strategi har av vissa forskare ansetts bristfällig då den inte förenar 

lärandet med dess direkta tillämpningsområde (Byström, 2010; Kock, 2010b). Eraut (2011) ställer 

sig frågan till vilken grad det är möjligt att lära och ta till sig enskilda komponenter av kunskap 

separerade från sin kontext? Han ifrågasätter autenticiteten av kunskap som förmedlas och lärs 

utanför sitt sammanhang, och hur detta på ett effektivt sätt ska kunna tolkas och tas in av 

individen. Han antyder att lärande bör ske i den miljö som kunskaperna ska tillämpas i, för att de 

ska kunna utvecklas och tillägnas individen på ett effektivt sätt. Vidare menar Kock (2010b) att 

om individens kompetens utvecklas genom formella lärandestrategier är det inte säkert att 

kunskaperna blir bestående, eller kommer organisationen tillgodo. 
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Integrerade lärandestrategier inriktar sig på utveckling och förändring av verksamheten i 

stort, fokus ligger därav inte bara på den enskilde individen, utan på en kombination av individ 

och verksamhet. De omfattar i stor utsträckning aktiviteter som är relaterade till arbetsplatsen 

och samarbete mellan medarbetare, men även utbildningar och kurser precis som vid formella 

strategier (Kock & Ellström, 2011). Följaktligen är de informella aktiviteterna inräknade i de 

integrerade strategierna, vilket skiljer dem från formella strategier. Det sker exempelvis genom 

att verksamheter främjar och ger förutsättningar för ”communites of practice”. Detta innebär att 

medarbetare genom sociala sammanhang får möjlighet att ta del av varandras upplevelser och 

erfarenheter (Mullholland, Zdrahal & Domingue, 2005). Vidare har  erfarenhet tillsammans med 

motivation påvisats vara den främsta individuella faktorn som påverkar informellt lärande, och 

det uppnås genom misstag, framgångar och utmaningar i arbetet i takt med att åldern stiger 

(Paloniemi, 2006; Berg & Chyung, 2008). Med hänsyn till detta har därför communities of 

practice visat sig vara en effektiv läraktivitet eftersom det förhöjer den individuella 

yrkeskompetensen genom medarbetares utbyte av just erfarenheter, vilket följaktligen även kan 

tjäna som en motivator för individer. Det skapar också en ökad kunskapsspridning inom 

verksamheten som leder till en ökad konkurrenskraft i stort (Gau, 2013). 

Utformande av en tydlig strategi för verksamhetens utveckling och mål är av stor betydelse 

på både individ- och verksamhetsnivå. Enligt Paloniemi (2006) finns det ofta ett glapp mellan 

ledningens framtidsutsikter och medarbetares uppfattning av dem. Detta kan i sin tur påverka 

medarbetares motivation negativt då de inte känner sig delaktiga i beslutsfattande inom 

verksamheten. Tillgång till information både gällande planering för verksamheten, men också i 

fråga om kunskapsdelning är således avgörande för att medarbetare ska kunna känna sig 

delaktiga och för att främja lärande inom organisationen (Ellström, 1996). Genom att utveckla 

lämpliga strategier för lärande ökar motivationen, vilket som nämnts tidigare är den främsta 

individuella faktorn för att kunna understödja det informella lärandet. Med en tydlig plan i fråga 

om utförande och mål, samt en stark motivation hos medarbetare ökar även möjligheten för 

verksamheten att kunna ta till sig resultatet, utvecklas och hålla sig konkurrenskraftig (Eraut, 

2011; Cunningham & Hillier, 2013). 

Manuti, Pastore, Fausta Scardigno, Giancaspro och Morciano (2015) kom i sin studie fram 

till att lärande - både formellt och informellt, sker oavsett om verksamheten planerar för det eller 

inte. Däremot kom de till slutsatsen att integrerade strategier förbättrar förutsättningarna för att 

båda typerna av lärande ska kunna ske. I tillägg till detta har ett flertal forskare gjort bedömningen 

att det inte går att separera formellt- och informellt lärande (Jacobs & Park, 2009; Choi & Jacobs, 

2011; Kock & Ellström, 2011; Park & Jacobs, 2011). De är på många sätt sammanflätade; de stärker 

varandra och bör därför behandlas som en enhet (Park & Jacobs, 2011). Kock och Ellström (2011) 

menar att en kombination av integrerade strategier och en stödjande lärmiljö ger de bästa 

förutsättningarna för lärande och kompetensutveckling i verksamheter. Det här stöds även av 

Byström (2010) och Eraut (2004) vilka båda i samstämmighet med Kock och Ellström framhåller 

betydelsen av en stödjande lärmiljö och integrerade strategier för främjandet av informellt 

lärande på arbetsplatser. Vidare menar Ellström (1996) att förutsättningar för att främja det 

informella lärandet inom arbetsplatsen påverkas växelvis av både organisationens och 
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medarbetares inställning till lärande, och de kan såtillvida både främja, men också begränsa dess 

förekomst. Detta framhåller även den individuella motivationens betydelse för att lärande ska 

kunna ske. 

 

Effekter av arbetsplatslärande 
Forskning gjord inom området för arbetsplatslärande har i stor utsträckning visat många positiva 

effekter för både individer och organisationer. Däremot har det visat sig vara svårt att urskilja de 

enskilda effekterna från informellt arbetsplatslärande, vilket är av intresse för den förestående 

studien. I kommande avsnitt presenterats därför effekter för arbetsplatslärande i stort på både 

individ- organisations- och samhällsnivå, med vissa implikationer för det informella lärandets del 

i det. 

Genom arbetsplatslärande har medarbetare visat sig få en ökad arbetstillfredsställelse då 

de känner mer uppskattning för sin individuella prestation i arbetet - ett självförverkligande (Park 

& Jacobs, 2011). Det har även konstaterats att de upplever sig få en bättre helhetsbild av 

verksamheten genom lärande inom arbetsplatsen. Detta i sin tur har ingett en känsla av att kunna 

ge större personlig inverkan på verksamhetens riktning och mål, samt har verkat för att bidra till 

en ökad social sammanhållning med kollegor (Rowden & Conine, 2005). Medarbetares 

utvecklingspotential har visat sig förhöjas då de genom sin ökade känsla av sammanhang och 

delaktighet i verksamheten fått ett förbättrat självförtroende och blivit inspirerade till att lära nytt 

(Byström, 2010; Kock, 2010). Dessa faktorer har sammantaget bidragit till en ökad motivation i 

arbetet, vilket i sin tur gett positiva effekter på verksamheten (Byström, 2010; Marsick, Watkins 

& O’Connor, 2011). 

Organisationer som satsar på arbetsplatslärande har enligt studier visat sig öka sitt 

nytänkande, sin produktivitet och få en större konkurrenskraft (Svensson & Åberg, 2001; Kock & 

Ellström, 2011; Park & Jacobs, 2011). Arbetsplatslärande möjliggör en ökad anpassningsbarhet 

och flexibilitet; bredare kompetenser bland medarbetare gör verksamheten bättre förberedd att 

ta itu med eventuella förändringar i arbetsorganisationen. Detta i sig är en stor fördel då 

arbetsmarknaden ser ut som den gör idag, med ständig rörlighet och expandering krävs det att 

verksamheter är välrustade för att kunna ta itu med dessa reformer. Effekter av framgångsrikt 

implementerade lärandestrategier förutses också på längre sikt ge resultat utanför verksamheter 

i form av fler högkompetenta individer inom arbetsmarknaden som kan bidra till en ökad generell 

välfärd i samhället (Rönnqvist, 2001).  

Alla former av arbetsplatslärande har visat sig ge positiva effekter för individer och 

verksamheter. Det har däremot visat sig i en studie utförd av Rowden och Conine (2005) att 

informellt lärande stod för den övervägande delen av förhöjd arbetstillfredsställelse. Vidare kan 

även slutsatsen dras att det informella lärandet har störst betydelse för ovan noterade effekter då 

Eraut (2011) fastställde i sin studie att 70 procent av lärande förekommande inom arbetsplatser 

är informellt. 
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Problematisering, syfte och frågeställning 
Satsningar på lärande för medarbetare inom arbetsplatser har visat sig ha positiva effekter på 

såväl individ- som organisations- och samhällsnivå. Detta i form av bland annat ökat nytänkande, 

arbetstillfredsställelse och produktivitet (Svensson & Åberg, 2001; Kock & Ellström, 2011; Park & 

Jacobs, 2011). Verksamheters förmåga att kontinuerligt kompetensutveckla sina medarbetare är 

således avgörande för deras progression och fortsatta konkurrenskraft (Baumgarten, 2006; Kock, 

2010a; Wallo, 2014). 

Det har genom tidigare forskning visat sig vara svårt att skilja på formellt- och informellt 

arbetsplatslärande då de sker växelvis, generellt har däremot betoning lagts på den formella 

aspekten då det har varit lättare att studera och mäta (Jacobs & Park, 2009; Choi & Jacobs, 2011; 

Kock & Ellström, 2011; Park & Jacobs, 2011). Informellt lärande kan dock tyckas förtjäna mer 

uppmärksamhet genom vidare studier eftersom det bevisats stå för den övervägande delen av allt 

lärande som sker inom arbetsplatser (Eraut, 2011). Vidare forskning och medvetandegörande 

inom ämnet skulle kunna leda till att det tas tillvara på i större utsträckning, vilket verksamheter 

troligtvis kommer att vinna på i framtiden. 

Studiens syfte är följaktligen att undersöka hur medarbetare upplever att lärande sker inom 

verksamheten och med stöd från detta identifiera lämpliga åtgärder som skulle kunna vidtas för 

att understödja det informella lärandet. Följande frågeställning används för att utröna studiens 

syfte: 

• Hur upplever medarbetare att de lär i arbetet? 

• Vilka förutsättningar och åtgärder finns i nuläget för lärande inom verksamheten? 

Metod 
I följande kapitel kommer resonemang för val av metoder och utföranden att presenteras under 

avsnitten Metodologiska utgångspunkter och Tillvägagångssätt. Senare redovisas de etiska 

överväganden som gjorts, samt studiens bedömda tillförlitlighet under avsnittet Kvalitet. Kapitlet 

avslutas med en Metoddiskussion där argument förs kring hur utförandet och valen av metoder 

potentiellt har kommit att påverka studiens resultat. 

 
Metodologiska utgångspunkter 
I nedanstående avsnitt förklaras den metod som använts, och på vilka sätt den ansetts vara 

lämplig för studien. Vidare redogörs kort för den ansats som studien utgått från, samt vilken 

design som har använts och varför. 

 

Metodval 

Kvalitativ forskningsmetod avser att skapa en förståelse, och om möjligt förklara sociala fenomen 

i dess sammanhang (Merriam, 1994; Bryman, 2011). Med anledning av det valdes denna metod 

för att besvara studiens syfte; att undersöka medarbetares upplevelser av lärande inom 

arbetsplatsen. Fördelen är att det möjliggör en närmare relation till deltagarna i studien, samt 
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erbjuder en viss flexibilitet i utförandet. Intentionen med en kvalitativ studie är att ta del av 

individers upplevda verklighet, och att sedermera kunna förstå och återge den på ett ingående vis 

(Bryman, 2011). Anledningen till att kvantitativ metod inte valdes var eftersom lärande som 

fenomen har visat sig vara svårdefinierat, då individer uppfattar lärande på olika sätt (Illeris, 

2011). Därför kan kvantitativa studier bli missvisande då de inte tar i beaktande de djupare 

aspekterna av fenomenet; den individuella upplevelsen. Användande av standardiserade 

mätningar tycktes begränsande för att uppnå syftet då intresset låg i att införskaffa en inblick i 

medarbetares erfarenheter, känslor och tankar kring fenomenet lärande (Dalen, 2007). Vidare 

menar Repstad (2007) att kvalitativ metod undersöker ”det som finns” tillskillnad från kvantitativ 

metod som mäter ”hur ofta det finns”. Med hänsyn till det ansågs därmed kvalitativ metod vara 

ett passande val för studien.  

 

Ansats 

För studien valdes en fenomenologisk ansats då önskan var att klarlägga den gemensamma 

uppfattningen bland medarbetare av arbetsplatslärande med fokus på det informella lärandet. 

Resultatet reflekterar således likheterna i upplevelser av fenomenet, vilket är fenomenologins 

primära syfte; att utvinna essensen (Allwood & Erikson, 2010; Kvale & Brinkmann, 2014; 

Szklarski, 2015). Med essens åsyftas det väsentliga i något, den faktiska kärnan (Giorgi, 1985). 

 

Design 

Fallstudier används för att undersöka särskilda fenomen, vilka förekommer i specifika kontexter 

(Bryman, 2011). I den utförda studien är det särskilda fenomenet ”arbetsplatslärande”, och den 

specifika kontexten är två utvalda avdelningar inom Husqvarna Group; undersökningen 

klassificeras därmed som en fallstudie. Fallstudiedesign är lämpligt vid undersökningar av 

komplexa fenomen - såsom arbetsplatslärande, och används för att förklara, beskriva och förstå 

det i sin helhet (Cassell & Symon, 2004; Thomas, 2011). Vidare är fallstudie även att föredra i 

detta fall eftersom studien avser att svara på ”hur”-frågor, det är en aktuell händelse som studeras 

och det saknas kontroll över sammanhanget (Merriam, 1994). Eftersom de avdelningar som 

ingick i studien båda var delar av utvecklingsenheten på Husqvarna Group innebar detta att de 

hade liknande fokus i sina arbetsuppgifter. På grund av dessa likheter blev det inte aktuellt att 

göra en jämförelse mellan dem, utan snarare att lägga ihop den data som samlades in från båda 

för att generera ett enhetligt resultat. Avdelningarna kom därmed att behandlas som en enhet, 

vilket resulterade i att studien definierades som en enfallsstudie. 

 

Tillvägagångssätt 
I förestående avsnitt beskrivs och argumenteras för de val av metoder som använts för att samla 

in och bearbeta data i studien. 

 

Urval 

Vid genomförande av studien gjordes ett bekvämlighetsurval, där valet av verksamhet och 

respondenter bestämdes efter vad som fanns tillgängligt (Bryman, 2011). Husqvarna Group 
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valdes eftersom det sedan tidigare fanns en relation till företaget med etablerade kontakter, samt 

att det var geografiskt närbeläget.  

Efter att Husqvarna Group tackat ja till att ingå i studien utformades kriterier för de 

respondenter som skulle komma att medverka i den. De skulle vara tjänstemän, 

tillsvidareanställda och ha arbetat inom Husqvarna Group i minst ett år. Det fanns även en önskan 

om att det bland respondenterna skulle finnas representanter från båda könen för att studien 

skulle vara könsneutral. Detta var däremot inte ett krav då det enligt kontaktpersonen fanns en 

dominerande mängd män inom valda avdelningar. En annan önskan var att respondenterna 

skulle vara från skilda åldersgrupper i den mån det var möjligt. 

Krav rörande att respondenterna skulle vara tillsvidareanställda och ha arbetat inom 

Husqvarna Group i minst ett år bestämdes eftersom bedömningen var att respondenterna då 

kunde förväntas ha en relativt god uppfattning av det studerade fenomenet. 

Tjänstemannakriteriet fastställdes då det ansågs ge en mer enhetlig bild av omständigheterna 

inom avdelningarna, eftersom tjänstemän och kollektivanställda arbetar under något skilda 

anställningsförhållanden. Avslutningsvis uppskattades dessa kriterier ge studien en lämplig 

storlek och ett tydligare fokus. 

Följaktligen kom två avdelningar att väljas ut efter samråd med kontaktperson vid 

Husqvarna Group, eftersom medarbetare inom avdelningarna motsvarade uppställda kriterier. 

Anledningen till att studien begränsades till dessa två avdelningar var då detta föreföll mest 

lämpligt med hänseende till studiens omfattning och tidsram. Vidare bestämdes även att en chef 

inom respektive avdelning skulle ingå i studien. Detta i syftet att ge underlag för en mer 

övergripande bild av det planerade arbetet med arbetsplatslärande inom avdelningarna och 

verksamheten i stort. På detta sätt kompletterades data från medarbetarintervjuerna, och det 

möjliggjorde för triangulering av det empiriska materialet. 

För att finna individer från avdelningarna som var villiga att delta i studien utformades ett 

informationsbrev (se bilaga 1). I brevet redogjordes för studiens syfte och utförande, samt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som planerades att åtföljas. Enligt Bryman (2011) 

och Kvale och Brinkmann (2014) är det även ett bra sätt att säkerställa ett informerat samtycke 

för de som kom att delta i intervjuerna. Brevet skickades ut via kontaktpersonen till medarbetare 

och chefer på två avdelningar inom Husqvarna Groups utvecklingsenhet. Därefter bokades först 

möten in med chefer inom respektive avdelning genom mail, varpå de båda cheferna valde ut 

medarbetare inom sina avdelningar som uppfyllde urvalskriterierna. När medarbetarna hade 

accepterat att medverka i intervjuerna bokades möten även in med dem via mail. Totalt 

genomfördes åtta intervjuer; sex med medarbetare, samt två med chefer - tre medarbetare och en 

chef från vardera avdelning. De chefer och medarbetare som ingick i studien var alla män med ett 

åldersintervall mellan 29-51. 

 

Datainsamlingsmetod 

Inledningsvis gjordes en genomgång av litteratur och tidigare forskning utförd inom området för 

arbetsplatslärande, med inriktning mot informellt lärande. Detta för att skapa en god 

förförståelse kring ämnet, för att senare kunna använda och applicera dessa kunskaper till den 
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utförda studien. Information införskaffades genom sökningar i databaserna Academic Search 

Elite, ERIC och Emerald där vetenskapliga artiklar som var relevanta för syftet valdes ut. Med 

hjälp av artiklarna identifierades framstående forskare inom området, genom vilka ytterligare 

sökningar gjordes för att utöka litteraturbasen med böcker och avhandlingar. 

 Semistrukturerade intervjuer valdes som primär datainsamlingskälla till studien, vilket 

innebär att en intervjuguide används, men att strukturen är flexibel och ger rum för eventuella 

tillägg (Kvale & Brinkmann, 2014). Två intervjuguider skrevs med hjälp från Brymans (2011) och 

Kvale och Brinkmanns (2014) rekommendationer; en för medarbetare (se bilaga 2) och en för 

chefer (se bilaga 3). Till att börja med identifierades huvudteman för guiderna med utgångspunkt 

i studiens syfte och frågeställning, samt med stöd från vad som framkom i den förberedande 

litteraturgenomgången. Därefter formulerades förslag till frågor under varje tema. Planen var att 

frågorna skulle kunna tas upp och utvecklas i skiftande ordning, beroende på hur intervjuerna 

fortskred. De formulerades som öppna, vilket är ett effektivt sätt att undvika ”ja”- och ”nej”- svar, 

och således kunna få så utförliga svar som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare försökte 

alltför specifika och ledande frågor undvikas, då detta kan komma att påverka respondenternas 

svar, och därav även studiens tillförlitlighet (Bryman, 2011). Av samma anledning hölls i åtanke 

att göra frågorna så enkla och förståeliga som möjligt, för att inte skapa förvirring. Guiderna för 

chefer och medarbetare utformades på samma sätt och rörde samma ämnen, med vissa 

anpassningar. Innan intervjuerna utfördes med utvalda respondenter gjordes pilotintervjuer för 

att kontrollera att frågorna fungerade och var lättförståeliga, samt för att utvärdera huruvida 

intervjuguiderna skulle kunna utvecklas ytterligare. Det här resulterade i vissa mindre 

justeringar. Utöver att kontrollera intervjuguidernas innehåll kan utförande av pilotintervjuer 

även vara fördelaktigt i det avseende att det ger möjlighet till övning för intervjuaren, samt gör 

denne bekväm med att ställa frågor (Bryman, 2011). Intervjuerna med respondenterna spelades 

in med hjälp av mobiltelefon. Inspelningar underlättar för intervjuaren att fokusera och vara 

följsam under samtalet. Det ger även möjligheten att lyssna igenom intervjuerna flera gånger, 

vilket förbättrar chanserna för att upptäcka detaljer och nyanser i samtalet som annars hade 

kunnat missas (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 Även alla dokument som fanns gällande verksamhetens planering för kompetensutveckling 

med arbetsplatslärande kom att inkluderas i studien som komplement till intervjuerna. 

Dokumenten var informella, såsom exempelvis Power Points. Med stöd från dessa dokument 

kunde en kartläggning göras för hur verksamheten arbetar med arbetsplatslärande i nuläget. 

Dokument erbjuder en stabilitet och objektivitet som informationskälla då de varken förändras 

av att bli undersökta, eller av forskarens närvaro – tillskillnad från respondenter vid intervjuer 

(Merriam, 1994). 

 

Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna gjordes på respondenternas respektive arbetsplatser i avskilda konferensrum för att 

de skulle kunna genomföras ostört. På detta vis kunde respondenterna känna sig trygga och 

avslappnade i miljön, vilket förbättrar chanserna för att få mer utvecklande svar (Bryman, 2011). 

Enbart en intervjuare användes vid intervjuerna, vilket gjorde att den oundvikliga subjektiva 
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påverkan från intervjuaren blev samma för alla respondenter (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjuerna gavs därmed lika förutsättningar och bedömdes därför få ett mer tillförlitligt 

resultat. En annan positiv aspekt vid användande av endast en intervjuare är att det inte skapar 

en maktskillnad mellan denne och respondenten. I det fall som två intervjuare är närvarande kan 

intervjuns resultat påverkas negativt då respondenten kan känna sig obekväm i situationen, vilket 

riskerar att hämma svarens kvalitet (Bryman, 2011). 

 Intervjuerna varade cirka 40 minuter vardera. De inleddes med en kort introduktion där 

intervjuns utförande och studiens syfte presenterades, vartefter respondenterna återigen 

informerades om sina rättigheter enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Därefter 

påbörjades intervjuerna med neutrala bakgrundsfrågor där respondenterna fick berätta om sig 

själva och sin generella syn på lärande. Vidare följde frågor under de teman som fanns i 

intervjuguiden, vilka hade identifierats relevanta för att besvara syftet. Dessa teman var följande: 

Lärande, Lärmiljö och Läraktiviteter. Under intervjuns gång användes tekniken probing. Detta 

innebär att följdfrågor ställdes, och att icke-verbala signaler i form av nickningar och 

”hummanden” användes för att uppmuntra respondenterna att utveckla sina svar (Dahlgren & 

Johansson, 2015). Avslutningsvis ställdes en sammanfattande fråga där respondenterna fick 

möjlighet att tillföra ytterligare tankar och reflektioner som de eventuellt hade avseende ämnet. 

 

Analys av data 

Samtliga intervjuer - både de för medarbetare och chefer, transkriberades av samma person. På 

detta vis kunde tillförsäkras att det gjordes på ett konsekvent och enhetligt sätt, och den subjektiva 

påverkan blev således också densamma för alla intervjuer. Transkriberingen gjordes ordagrant 

för att inga viktiga detaljer i respondenternas uttalanden skulle gå förlorade. Analysen av det 

insamlade materialet gjordes därefter enligt metod för fenomenologisk analys framställd av 

Giorgi (1985), se bilaga 4. Under analysens gång lästes originaltranskriberingarna kontinuerligt 

igenom för att säkerställa att det slutgiltiga resultatet skulle återspegla respondenternas 

upplevelser ur ett så objektivt perspektiv som möjligt. 

Inledningsvis genomlästes de transkriberade intervjuerna noggrant upprepade gånger för 

att skapa en helhetsbild av innehållet. Därefter identifierades meningsbärande enheter, det vill 

säga aspekter eller teman som reflekterade olika upplevelser av fenomenet arbetsplatslärande 

(Giorgi, 1985). Det betonas av Giorgi att urskiljandet av meningsenheterna enbart ska göras från 

den spontana förståelsen som uppkommer vid genomgången av transkriberingarna. Detta för att 

kunna framhålla fenomenets natur utifrån de upplevelser som uttrycks av respondenterna, och 

därmed undvika att materialet färgas av forskarens eventuella teoretiska förkunskaper inom 

området. Subjektivitet begränsades även genom att meningsenheterna urskildes av författarna 

enskilt, för att efteråt jämföras och diskuteras gemensamt. På så vis tillförsäkrades att olika 

tolkningssätt uppmärksammades, varpå gemensamma beslut gjordes för vilka tolkningar som 

bedömdes mest korrekta med hänseende till sammanhanget. 

Därefter transformerades vardagliga beskrivningar till ett mer formellt skrivspråk. 

Meningsinnehållet i utsagorna analyserades för att de explicita och implicita antydningar som 

fanns skulle förstås och skrivas ut på ett korrekt sätt. Efter det sammanfogades meningsenheterna 
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igen för att skapa en tydlig bild av respondenternas upplevelser; fenomenets situerade struktur. 

Innehållet koncentrerades för att göra materialet ännu mer hanterbart och överskådligt, vilket 

underlättade för jämförelser av de olika utsagorna i sökandet efter gemensamma nämnare. Det 

relevanta innehållet från alla meningsenheter återgavs i den mer koncentrerade texten, var 

objektivitet försökte vidhållas i största möjliga utsträckning. Innehållet analyserades sedan från 

ett mer vetenskapligt perspektiv, detta för att skapa en bild av de olika enheternas betydelse för 

studiens syfte och frågeställning. Efter det gjordes en sammanställning av dominerande teman i 

utsagorna, och fenomenets generella struktur tydliggjordes. Slutligen gjordes en eidetisk 

reduktion, innebärande att de nödvändiga delarna av fenomenet identifierades, och invarianta 

teman i utsagorna urskildes. Detta ledde till att den uppfattade essensen av det undersökta 

fenomenet kunde klarläggas (Giorgi, 1985). 

Verifiering av analysresultatet gjordes genom triangulering. Data från analysen 

kompletterades och kontrollerades mot data från de intervjuer som gjordes med två chefer från 

de undersökta avdelningarna, samt dokumentgranskning. Både chefintervjuernas- och 

dokumentens användbarhet och relevans bedömdes med avseende till studiens syfte och 

frågeställningar, och huruvida de kunde anses vara till hjälp för att besvara dessa.  

 

Kvalitet 
Under följande avsnitt kommer de etiska aspekter som tagits till övervägande i studien att 

presenteras, samt en evaluering av studiens tillförlitlighet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

De etiska beslut som görs för en studie genomlyser alla aspekter av dess utförande och resultat. 

Samhällsvetenskaplig forskning, vilket inkluderar studier som denna tjänar både vetenskapliga 

och mänskliga intressen (Kvale & Brinkmann, 2014). Därför är det av stor betydelse att vara 

införstådd med vilka krav som finns för etik och moral, för att kunna rätta sig efter dessa så att 

studien ska kunna godkännas både i fråga om dess mått av integritet och kvalitet (Bryman, 2011). 

I förestående studie åtföljdes de riktlinjer som upprättats av Vetenskapsrådet (2002) rörande 

forskningsetiska ställningstaganden; Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.  

Berörda respondenter informerades både i ett informationsbrev och vid intervjutillfället 

om sina rättigheter enligt dessa krav, samt hur de skulle uppfyllas. Gällande Informationskravet 

underrättades respondenterna om studiens syfte och utförande, var resultatet av studien skulle 

publiceras samt att deltagande var frivilligt. Enligt Samtyckeskravet blev de även informerade om 

att de inte behövde svara på alla frågor om de inte ville, och att de närsomhelst kunde avbryta sitt 

deltagande i studien. Konfidentialitetskravet behandlades genom att respondenterna försäkrades 

om att ingen obehörig skulle ta del av det insamlade materialet. Det skedde genom att allt material 

sparades på ett USB-minne som enbart användes av författarna, och att respondenternas namn 

kodades som Medarbetare 1, Medarbetare 2 och så vidare. Slutligen uppfylldes Nyttjandekravet 

genom att försäkra respondenterna om att det insamlade materialet endast skulle användas till 

att besvara studiens syfte. 
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Utöver Vetenskapsrådets principer togs även ytterligare etiska övervägande i beräknande. 

Vid datainsamlingen hölls i åtanke att försöka hålla ett så objektivt förhållningssätt som möjligt 

för att inte vinkla resultatet till fördel för eventuella förutfattade meningar kring ämnet (Alvehus, 

2013). I analysen gjordes det genom att data ställdes mot varandra och jämfördes i försök att 

betrakta dem ur mer än ett perspektiv, samt att reflektera över alternativa tolkningssätt. 

 

Tillförlitlighet 

Kvantitativ forsknings validitet och reliabilitet handlar om att bedöma autenticiteten i utförda 

mätningar. Dessa typer av bedömningar blir inte direkt applicerbara vid kvalitativ forskning då 

det genomförs under andra förutsättningar, därför används istället begreppet tillförlitlighet. 

Tillförlitlighet består av fyra kriterier; Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet samt En 

möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). 

Trovärdighet kan kontrolleras med olika tekniker, i denna studie har triangulering 

genomförts; utöver de intervjuer som gjordes med medarbetare utfördes även 

kompletteringsintervjuer med två chefer, samt dokumentgranskning. Data samlades således från 

olika håll för att kunna beskåda det undersökta fenomenet från flera vinklar. Detta ökar studiens 

trovärdighet då det ger mer nyanserad data att basera resultatet på (Thomas, 2011). Ett annat sätt 

att verifiera trovärdigheten i studien är att stämma av resultatet med respondenterna för att 

säkerställa att det överensstämmer med deras upplevelser (Bryman, 2011). Detta gjordes genom 

att kontinuerligt under intervjuerna repetera respondenternas utlåtanden och få dem bekräftade. 

Alternativt hade de transkriberade intervjuerna kunnat skickas ut till respondenter för att bli 

godkända – respondentvalidering, detta var dock inte möjligt på grund av studiens begränsade 

tidsram. Vidare kan en annan form av trovärdighet uppnås genom försäkring av tillförlitligheten 

hos litteraturkällor (Friberg, 2012). Detta åstadkoms genom att i största möjliga utsträckning 

enbart använda vetenskapliga artiklar som hade blivit peer-reviewed, samt andra verk såsom 

böcker av erkända forskare inom ämnet. I studien har bara förstahandskällor tillgåtts, vilket också 

bedöms ha stärkt trovärdigheten av resultatet. Vidare transkriberades intervjuerna ordagrant 

från inspelningarna för att inga detaljer skulle förbigås till resultatet. Detta anses också ha stärkt 

resultatets trovärdighet då det i möjligaste mån reflekterar respondenternas utsagor så som de 

berättades. Överförbarhet innebär i vilken utsträckning studiens resultat kan överföras och 

generaliseras till andra miljöer (Bryman, 2011). I den utförda studien har ett bekvämlighetsurval 

gjorts, och enbart ett fåtal respondenter har intervjuats. Därav blir inte studien relevant för en 

statistisk generalisering, då resultatet inte kan överföras till en större population (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Däremot kan så kallad analytisk generaliserbarhet uppnås genom att i detalj 

beskriva studiens kontext, tillvägagångssätt och utförande. På detta vis ökar potentialen för att 

resultatet från studien ska kunna användas som vägledande i andra situationer, bedömningen för 

till vilken grad studien uppfyller detta ligger dock hos läsaren (Fejes & Thornberg, 2015). 

Pålitlighet infrias enligt Bryman (2011) genom att på ett kritiskt och utförligt sätt beskriva 

tillvägagångssätt i utförandet av studien; hur resultat och slutsatser i studien tagits fram. Detta 

bedöms ha uppfyllts då det finns detaljerade redogörelser för alla faser i undersökningens 

process, och således kan studiens pålitlighet bedömas av utomstående granskare. Slutligen 
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uppfylls En möjlighet att styrka och konfirmera genom att ett kritiskt förhållningssätt har funnits 

genom hela studien. All data har analyserats och diskuterats för att den skulle kunna återges på 

ett så sanningsenligt sätt som möjligt, vilket minimerade risken för subjektivitet i tolkningen. 

Strävan var att i största möjliga utsträckning upprätthålla en objektivitet, och därmed inte 

medvetet låta personliga värderingar eller teoretisk inriktning och kunskap inverka på utförandet 

och resultatet av studien. 

 

Metoddiskussion 
Kvalitet och tillförlitlighet har eftersträvats genom kritiskt tänkande, diskussion och kontinuerligt 

utvärderande av använda metoder. Trots detta har vissa element i studien oundvikligen kommit 

att påverka utfallet av resultatet på olika sätt, vilket redogörs för i följande avsnitt. 

Inledningsvis görs bedömningen att den förförståelse som skapats genom grundliga studier 

inom ämnet har varit av stor betydelse för både utförandet och resultatet. En god teoretisk 

förankring upplevdes sammantaget leda till mer utvecklande reflektioner och välunderbyggda 

argument i studien. 

En annan betydelsefull aspekt var metoden för urval av respondenter, och på vilket sätt 

detta kan ha påverkat studiens utfall. Ett bekvämlighetsurval gjordes där kontaktpersonen på 

Husqvarna Group sökte upp chefer som var villiga att ställa upp i studien, och cheferna valde 

sedan själva ut de medarbetare från sina avdelningar som skulle medverka. Det går av denna 

anledning inte att bortse från möjligheten att det kan ha funnits bakomliggande anledningar till 

varför dessa avdelningar och respondenter valdes. Studiens resultat begränsades också av att 

endast män kom att delta i studien, vilket medförde att studien inte blev könsneutral. Vidare fanns 

det inte en jämn åldersfördelning, då majoriteten av respondenterna var i 40-års åldern. Även det 

faktum att båda avdelningarna som undersöktes var inriktade på utveckling av nya produkter bör 

tas i beaktning, eftersom det innebar att de därför arbetade på ett mycket specifikt sätt. Dessa 

faktorer kan sammantaget ha vinklat utfallet, vilket i så fall har lett till att tillförlitligheten av 

studien har påverkats och att resultatet eventuellt inte är representativt för hela verksamheten. 

En annan företeelse som bör övervägas är den tidsram som respondenterna hade att 

förbereda sig inför intervjuerna. På grund av olika omständigheter blev vissa av respondenterna 

kallade till intervju så sent som samma dag, och detta kan ha haft både positiva och negativa 

implikationer på resultatet. Med kort tid för förberedelse kan tänkas att svaren blev mer spontana 

och ärliga, eftersom respondenterna gavs mindre utrymme att fundera över vad de trodde 

förväntades av dem. Däremot kan den korta tiden för förberedelse också ha inneburit att vissa av 

svaren blev kortare och mindre genomtänkta än de annars skulle ha blivit. 

Vad som också kan ha påverkat utfallet av intervjuerna är hur intervjuguiderna var 

utformade. Trots att  pilotintervju utfördes framkom vid det slutgiltiga utförandet att frågorna 

som ställdes kan ha varit för många, utförliga och specifika. Det här kan ha lett till att 

respondenternas svarsvidd påverkats, då frågorna kan ha verkat något ledande. Trots det görs 

bedömningen att eftersom respondenterna hade kort tid för förberedelse, och ingen av dem var 

särskilt insatt i lärande generellt så bidrog de utförliga intervjuguiderna till att försäkra att alla 

tilltänkta områden för studien behandlades.  
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En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är intervjuernas semistruktur. Eftersom 

frågorna ställdes i olika följd kan detta ha resulterat i att respondenterna uppfattat frågorna på 

olika sätt, beroende på situationen och frågans relation till sammanhanget i konversationen. 

Risken för att detta ska ha skett tros dock ha minimerats då alla intervjuerna genomfördes av 

samma intervjuare. Denne kunde således tillförsäkra att frågorna i största möjliga utsträckning 

ställdes på ett likvärdigt vis, så att de uppfattades på samma sätt av alla respondenter.  

Vid datainsamlingen framkom att det inte fanns något större urval av dokument kring hur 

verksamheten arbetade med lärande och kompetensutveckling inom arbetsplatser. De dokument 

som fanns tillgängliga var svårförståeliga för utomstående, och informationen som utvanns från 

dessa blev därför något begränsad. En muntlig presentation erbjöds av kontaktperson för att få 

en mer grundlig förståelse för verksamhetens lärandestrategier. Däremot var inte detta möjligt 

att genomföra eftersom det inte gick att planera in tidsmässigt för att det skulle passa båda parter. 

Till följd av detta har insikten gjorts att redovisningen av vilka förutsättningar och åtgärder som 

fanns inom verksamheten för lärande kan ha begränsats. Reservation görs därför för att vissa 

väsentliga detaljer angående detta kan ha utelämnats i resultatet. 

Vid analysförfarandet har användningen av Giorgis (1985) modell bidragit till att en 

enhetlig analys kunnat göras av det insamlade materialet från intervjuerna. Detta 

tillvägagångssätt har lett till att kärnan av det undersökta fenomenet kunnat utvinnas, och det har 

förhoppningsvis reducerat riskerna för misstolkningar i resultatet. 

 

Resultat 
I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit från studiens empiriska undersökning. 

Med hjälp av data från intervjuerna, samt dokument behandlas studiens frågeställningar under 

rubrikerna; Medarbetares upplevelser av lärande, samt Förutsättningar och åtgärder som finns 

i nuläget för lärande inom verksamheten. 

 

Medarbetares upplevelser av lärande 
I följande del av resultatet redovisas de reflektioner som medarbetare inom avdelningarna hade 

om lärande i anslutning till arbetet. De teman som analysen delas in i är Formell syn på lärande, 

Stödjande men oplanerad lärmiljö och Okunskap om läraktiviteter inom arbetsplatsen. 

 

Formell syn på lärande 

Vid fråga om hur de lärde visade det sig att majoriteten av medarbetarna associerade lärande först 

till utbildningar och kurser i stor utsträckning. Vid vidare efterfrågan om hur de gjorde för att 

utvecklas gavs dock liknande svar av alla medarbetare; de uttryckte med varierande formuleringar 

att de ansåg sig lära kontinuerligt i sitt dagliga arbete genom problemlösningar och utbyte med 

kollegor. Eftersom alla medarbetare som intervjuades arbetade inom utvecklingsavdelningar sågs 

lärande generellt som en avgörande komponent för att framgångsrikt kunna utföra arbetet, det 

sågs som ett måste att ständigt lära sig nya saker. Det faktum att medarbetarna ideligen ställdes 

inför utmaningar i arbetet var något som alla uttryckte vara motiverande och drivande: 
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… i och med att vi jobbar med utveckling så kommer det ju nya saker, nyare alltså vad ska man 
säga, nya rön, nya tekniker och så vidare. Det är väl det som är motiverande; att förkovra sig 

och lära sig mer om det nya som kommer. (Medarbetare 5) 

… det är ju en del av jobbet att lära sig nytt[…] som ingenjör så vill man ju alltid få fram en så 

bra produkt som möjligt och det är ju det som är drivkraften. (Medarbetare 2) 

Angående vilka möjligheter medarbetarna upplevde sig ha för att lära blev återigen deras koppling 

till formella utbildningsaktiviteter tydlig. Detta då gensvaret ofta blev att det inte fanns 

tillgängliga kurser inom de områden som var intressanta, eftersom de arbetade med 

framtidsprodukter och teknik som inte var etablerad än: 

… det finns inga uttalade kurser som vi kan gå, utan vi är så pass nischade att vi får skapa dem. 

Jag känner på rak arm inte till en enda kurs som vi skulle kunna gå i dagsläget, faktiskt. 

(Medarbetare 3) 

Således var den generella uppfattningen kring lärande att det skedde genom utbildningar och 

kurser, men att utveckling också skedde kontinuerligt i det dagliga arbetet vid lösande av svåra 

uppgifter och diskussion med kollegor. Att ställas inför utmaningar ansågs utgöra en väsentlig del 

i deras yrkesutövande, vilket medarbetarna upplevde som motiverande och drivande. 

Stödjande men oplanerad lärmiljö 

Angående hur attityd och bemötande från kollegor, chefer och verksamheten i helhet var vid 

frågor om arbetet blev svaren övergripande att det var en öppen kommunikation och ”högt i tak”. 

De resurser som fanns för att lära inom arbetsplatserna och verksamheten ansåg de flesta vara 

tillräckliga. Denna uppfattning tycktes till stor utsträckning bero på att medarbetarna upplevde 

sig ha en hög grad av egenstyre i arbetet, vilket också innebar att de oftast själva kunde bestämma 

vad de skulle lära sig och på vilket sätt. De ansåg sig få vara delaktiga i utformande av 

utvecklingsmål gällande både sig själva och arbetsplatsen. 

Jag har gaaanska goda möjligheter att påverka mitt arbete, jag är väldigt nöjd såtillvida att det 
är ett fritt arbete och så länge som jag levererar det som jag ska leverera så är det ingen som 

har några synpunkter på hur och när, utan bara det är, bara det görs… (Medarbetare 3) 

Jag tror det tas mycket för givet att du är drivande i det själv, att du vill på något sätt utvecklas, 

så mycket ligger nog som jag upplever det hos individen […] vi får brottas lite med att ta reda 

på den information som vi behöver för att lösa problem, och det kan ju vara allt ifrån externa 

kontakter eller vad det än må vara. Men det ligger mycket i händerna på oss själva att driva 

det. (Medarbetare 6) 

Egenstyret gav utrymme för att utforska möjligheter och tillvägagångssätt, vilket ansågs vara en 

nödvändighet för den typ av arbete som medarbetarna hade; att utveckla produkter för framtiden. 

Den utbredda uppfattningen var att det fanns ett stöd från verksamheten och cheferna till att lära 

i arbetet, och att det fanns en frihet i att på olika sätt ta till sig nya kunskaper. Till följd av 
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egendisponeringen av tiden i arbetet upplevdes det därmed också ges utrymme för reflektion av 

misstag och tillägnande av nya kunskaper. 

… varje dag man testar någonting… Funkar det att köra motorn på detta sättet eller… Varje 

dag lär man sig ju någonting, ’äeh det funkar inte’. Och sedan så blir det ju egentligen när man 

sätter sig och analyserar efter man har gjort någon mätning. ’Vad är det som har hänt?’ Och 

’varför blev det inte som jag hade tänkt mig?’ Eller ’varför blev det inte såhär?’ (Medarbetare 

2) 

Även om det talades om många positiva aspekter med egenstyret fanns det även vissa antydningar 

om upplevda negativa implikationer. Trots att press i fråga om lärande inte uppfattades som ett 

problem, fanns det tankar om att det stora egenstyret bidrog till viss tidspress i arbetets 

disponering. Det framgick att flera ofta upplevde sig ha för lite tid över för lärande då de ansåg sig 

behöva lägga arbetet åt sidan för att detta skulle kunna ske, vilket ledde till att de halkade efter 

med arbetet. 

… det finns inte marginaler i tid, och tid behöver man för att lära om vi nu pratar om att 

fördjupa sig i något eller gå en kurs eller såhär då… (Medarbetare 4) 

Det största hindret är ju att det är så mycket annat att göra, att man hinner inte riktigt med 

det […]  det är tiden som är den största boven. (Medarbetare 2) 

Trots att medarbetarna upplevde ett stöd för att lära, tyckte flera att det behövdes mer konkreta 

planer och riktning från cheferna och verksamheten. Många uttryckte att de uppskattade 

egenstyret och den frihet som det gav, men att ökad involvering från chefer önskades: 

Det som skulle kunna bli bättre är att man får draghjälp från sin chef […] det vore bra att få 

lite hjälp då och tips om kurser och sånt där. Det skulle helt klart kunna förbättras, men jag 

vet, ofta är det ju såhär att det mynnar ut i att vi själva får komma med förslag och så vidare… 

(Medarbetare 5) 

Ibland blir det väl lite väl spretigt, det kanske skulle finnas lite mer styrning bak kanske… 

(Medarbetare 3) 

… det kan bli rätt rörigt ibland också för det finns ingen… Det är inte alltid så strukturerat. 
Ibland så behöver man ju ha en viss struktur liksom så att man jobbar på ett visst sätt då, men 

det är inte alltid det blir så. (Medarbetare 1) 

Sammanfattningsvis var uppfattningen bland medarbetare att de rådde ett öppet klimat inom 

arbetsplatserna med högt i tak, där de i allmänhet fick ett positivt bemötande från kollegor, chefer 

och verksamheten. De ansåg sig ha möjlighet till stort egenstyre i arbetet, och således även för hur 

de skulle hantera sitt lärande. Lärande i arbetet var något som upplevdes stödjas av både cheferna 

och verksamheten, däremot uttryckte många medarbetare att det enbart skedde på initiativ från 

dem själva. 



 

20 

Det finns mängder av möjligheter [att lära] men du får nog se till att sköta dem själv på 

Husqvarna AB […] här kan du lära dig massvis varenda dag, men du får nog lära dig det i din 

egen regi. (Medarbetare 3) 

Okunskap om läraktiviteter inom arbetsplatsen 

De konkreta metoder som medarbetarna beskrev fanns för lärande inom arbetsplatserna var 

förhållandevis begränsade, och många återgav att de inte kände till vilka läraktiviteter som fanns. 

Efter förtydligande om vad som åsyftades identifierades samarbete och gruppaktiviteter som en 

huvudkälla för lärande inom arbetsplatserna. Många tyckte att samarbete med kollegor och 

erfarenhetsutbyte vid frågor och utmaningar var till största hjälp, eftersom det som nämnt 

tidigare ofta inte fanns några etablerade planer för lärande inom de områden som de arbetade. 

Ett sätt som beskrevs användas för att systematisera dessa samarbeten och erfarenhetsutbyten 

var interna föreläsningar, innebärande att medarbetare från olika avdelningar bjöds in för att 

hålla föreläsningar om ämnen som de var specialiserade på. Denna form av informationsdelning 

upplevde flera medarbetare fördelaktig för att bredda kunskaperna, och det som undervisades 

ansågs ofta var direkt tillämpningsbart i arbetet. Detta tillskillnad från externa föreläsningar som 

av många inte ansågs vara lika applicerbara på grund av arbetets natur. Vidare uttrycktes även att 

kommunikationen mellan medarbetare i mer informella sammanhang var hjälpsam för att 

generera lärande: 

Sedan har vi även när någon har gjort någon mätning på avdelningen så att säga, och vi bara 
sitter i fikarummet. ’Det här trodde man ju inte’ och visar lite grafer för de andra och så, då 

blir det ju lite spontant, det är inget som man planerar. (Medarbetare 2) 

Ett annat exempel på hur lärande togs upp i mer informella situationer inom arbetsplatserna var 

gällande hur feedback gavs: 

Vi sitter liksom och fikar tillsammans två, tre gånger om dagen oftast och, man får hela tiden 

alltså löpande, utan att det är uttalat att ’nu pratar vi om detta’ så vet man ändå hur man ligger 

till. (Medarbetare 3) 

Även vid medarbetares årliga performance review (medarbetarsamtal) förekom feedback, men i 

mer strukturerade former. Där gick chefen igenom vad medarbetare gjort under året, hur det hade 

gått och vad som skulle förbättras till kommande år. Individuella utvecklingsmål formulerades i 

medarbetarsamtalen baserat på de avdelningsmål som togs fram i årliga avdelningsmöten, där de 

generella prestationerna och förbättringsmöjligheterna för avdelningen utvärderades mot 

verksamhetens mål i stort. Detta gjordes genom kommunikation och samarbete mellan 

medarbetare, chefer och verksamheten. Medarbetarna ansåg sig i stor utsträckning få vara 

delaktiga i utformandet av både sina egna och avdelningens mål i stort. Det uttrycktes dock av 

flera parter att medarbetarsamtalen i slutändan upplevdes som onödiga: 

Jag ser inte att, även om jag skulle skippa det här medarbetarsamtalet så skulle det inte 

egentligen… jag skulle inte göra något annorlunda. (Medarbetare 1) 
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Ja, ibland så känns det, många gånger kan det nog vara mer för att ha ett [medarbetarsamtal], 

för att det är så det ska vara. (Medarbetare 6) 

Medarbetarsamtalen är ju kontinuerliga, dom är ju på årlig basis, men däremot kan jag väl 

säga att dom kanske inte ger så mycket… (Medarbetare 4) 

Det missnöje som uttrycktes tycktes till stor del bero på att det inte fanns någon uppföljning av 

utvecklingsmålen från medarbetarsamtalen, utöver den feedback som gavs i samband 

medarbetarsamtalen en gång om året. Däremot ansåg alla att om de önskade diskutera sina mål 

och utvecklingsplaner så kunde de på egen hand ta upp det närsomhelst under året, men det var 

inget som initierades från chefernas sida. 

Ett annat sätt för att ta till sig kunskaper och lära sig i arbetet var genom så kallade lessons 

learned. Detta innebar att det efter varje genomfört projekt hölls ett möte med de som varit 

involverade, där alla gemensamt reflekterade över vilka erfarenheter som hade gjorts och vilka 

kunskaper som skulle tas med till nästa projekt. Detta upplevdes generellt som ett bra sätt att 

bearbeta nya lärdomar på. 

Kommunikationen och kunskapsdelningen inom avdelningarna beskrevs i allmänhet vara 

mycket bra. Däremot ansågs den vara bristfällig mellan olika avdelningar, delvis på grund av 

”revirpinkande” men också till följd av att intranätet upplevdes som ineffektivt. Intranätet 

användes för att dokumentera och informera om projekt, händelser och resultat från 

verksamhetens alla olika divisioner, globalt. Detta för att kunskapsdelning smidigt skulle kunna 

ske mellan medarbetare genom hela organisationen. Trots det berättade flera medarbetare om 

hur de hellre genomförde dubbla tester, istället för att söka i databaserna. Det uttrycktes vara 

svårt att finna sökord, och ”omöjligt” att hitta relevant information, vilket följaktligen 

underminerade informationsdelningen inom verksamheten: 

 
Det är ju en sådan otrolig informationsmängd man kan ta del av, och som man missar också. 

Med vårt intranät och allting, för du måste nästan veta vart du ska leta för att hitta 
informationen och det här är ett problem som jag tror har funnits i många år här. Att allting 

är inte sådär klockrent och lättgjort, lätthittat utan informationen drunknar väldigt lätt […] 

det är för mycket information och krångliga sökvägar till informationen, så kan jag uppleva 

det. (Medarbetare 4) 

 

Sammantaget var det tydligt att flera medarbetare inte var insatta i vilka former av 

kunskapsdelning och läraktiviteter som fanns tillgängliga inom verksamheten, och det var delad 

uppfattning om deras effektivitet. Den läraktivitet som framhölls som mest effektiv var 

informations-och kunskapsdelningen som skedde mellan kollegor, främst inom avdelningarna 

men också genom interna föreläsningar. 

 

Förutsättningar och åtgärder som finns i nuläget för lärande inom verksamheten 
I förestående avsnitt redogörs för de planerade förutsättningar och åtgärder som fanns inom 

verksamheten med stöd från intervjuer med chefer, samt de dokument som granskats. 
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Det framkom vid intervjuer med chefer samt dokumentgranskning att verksamheten hade 

en vision om att bilda en lärande organisation. Enligt Husqvarna Group var en lärande 

organisation en verksamhet där individer på alla nivåer - individuellt och tillsammans, 

kontinuerligt arbetade med att förbättra sina möjligheter för att uppnå resultat, vilka de upplevde 

som viktiga. I enlighet med detta arbetade de för att skapa en öppen och främjande lärmiljö och 

verksamhetskultur i vilken individer förväntades lära kontinuerligt. Misstag och fel skulle ses som 

en del av lärandet, och information skulle vara tillgänglig och delas fritt inom verksamheten.  

En kartläggning hade framställts i samband med arbetet för en lärande organisation som 

påvisade fördelningen av olika typer av läraktiviteter inom verksamheten. Enligt denna var 

målsättningen att 30 procent av lärande och utveckling inom verksamheten skulle utgöras av 

lärande från andra och ”training programs” såsom medarbetarsamtal och feedback, 

individuella utvecklingsplaner och målsättning, intern och extern coachning, mentorskap, 

introduktionsprogram för nyanställda samt externa föreläsare. Det poängterades att hela 70 

procent av lärandet inom organisationen skulle ske genom erfarenhet tillägnad vid utövande av 

vardagliga arbetsuppgifter. Detta planerade de uppnå genom att ge medarbetare inom 

verksamheten utbrett egenstyre och utmanande uppgifter i arbetet. Fokus låg i stor utsträckning 

på lärande i relation till arbetet med cross-trainingar, jobbrotation både inom verksamheten och 

genom transfer utomlands, samt arbetsplatsförlagda- och interna utbildningar. Många av de 

läraktiviteter som kunde identifieras skedde genom interaktion och samarbete mellan 

medarbetare i det dagliga arbetet, både inom och mellan avdelningar. Det skedde också via 

kompetensnätverk där interna föreläsningar arrangerades och erfarenhetsutbyte kunde göras. 

Det framgick att majoriteten av det lärande som skedde inom verksamheten förväntades komma 

från medarbetarna själva: 

 
[Medarbetare] har väldigt mycket självstyre faktiskt och generellt sett på Husqvarna har man 

det också. Det är sällan här på min avdelning eller Husqvarna överhuvudtaget som någon 

knackar en på axeln och säger att ’jag tycker att du ska gå den här kursen’ och jag har sagt det 

till alla att jag heller aldrig kommer att göra det, men om ni vill ta initiativ och föreslå och kolla 

upp vad som finns så är det nästan aldrig jag har sagt nej tror jag […] ansvaret ligger till största 

del på dem själva. (Chef 2) 

 

Sammanfattningsvis tycktes verksamhetens planering för lärande i stor utsträckning fokusera på 

lärande inom arbetsplatserna och mellan medarbetare. Visionen för verksamheten var att bli en 

lärande organisation som kunde erbjuda en främjande lärmiljö och verksamhetskultur för sina 

medarbetare. Medarbetarna hade ett omfattande egenstyre i sitt arbete; hur de lärde och 

utvecklades var därför i stor utsträckning upp till dem själva. 

 

Diskussion 
I följande kapitel besvaras studiens syfte genom att förankra frågeställningarna - vilka besvarats 

i resultatet, med relevant teori under rubrikerna Medarbetares upplevelser av lärande och 

Förutsättningar och åtgärder som finns i nuläget för lärande inom verksamheten. Därefter 
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presenteras förslag för hur lärande inom avdelningarna ska kunna understödjas ytterligare under 

rubriken Praktiska implikationer för hur medarbetare och chefer kan arbeta för att främja det 

informella lärandet. Efter det läggs avslutande reflektioner fram under avsnittet Slutsats. 

Avslutningsvis redogörs under rubriken Förslag till fortsatt forskning för tankar som uppkommit 

vid utförande av studien, men som till följd av begränsat utrymme och tid inte kunnat inkluderas.  

 

Medarbetares upplevelser av lärande 
I kommande avsnitt återges de tankar som fanns bland medarbetarna om lärande, med koppling 

till teori. Avsnittet har delats upp enligt samma teman som användes i resultatet; Formell syn på 

lärande, Stödjande men oplanerad lärmiljö och Okunskap om läraktiviteter inom 

arbetsplatsen. 

 

Formell syn på lärande 

Vid analys av intervjuerna noterades att den övergripande uppfattningen om lärande var att det 

skedde genom formella utbildningsaktiviteter. Det framgick att det saknades en medvetenhet och 

förståelse bland respondenterna för den bredare förekomsten av lärande, där även informella 

läraktiviteter inbegrips. Detta trots att de alla vid vidare efterfrågan utgav sig för att medverka i 

sådana dagligen. Det här går att relatera till Berg och Chyungs (2008) studie som visade att det i 

stor utsträckning förekommer ett omedvetet engagemang i informella läraktiviteter. Eftersom 

utmaningar, och följaktligen även utveckling var en stor del av respondenternas dagliga arbete 

bedömdes således att detta troligtvis påverkade deras egen bedömning av hur de lärde, eftersom 

det togs för givet. Det går i linje med Illeris (2007) definition av vardagslärande (informellt 

lärande); han menar att det sker omedvetet och spontant till följd av engagemang i olika 

aktiviteter, exempelvis arbetsuppgifter och samarbete med andra. Trots den utbredda 

okunskapen som kunde iakttas bland respondenterna om hur de lärde, var den allmänna synen 

att de lärde ständigt i det dagliga arbetet. Det här överensstämmer med vad Illeris (2011) 

benämner som det livslånga lärandet; uppfattningen om att lärande sker kontinuerligt genom 

hela livet.  

I forskning har olika definitioner av lärandets process tagits fram, men flertalet forskare 

framhåller två huvudteman - och betydelsen av samspelet dem emellan; individen och 

omgivningen (Wallo, 2014). Enligt respondenterna skedde lärande i störst utsträckning genom 

utmaningar i det dagliga arbetet och interaktion med kollegor. I detta sammanhang kan 

utmaningarna som medarbetarna ställdes inför relateras till individperspektivet, där en inre 

reflektionsprocess sker i form av tolkning och bearbetning av intryck och nya insikter. Vidare kan 

interaktionen med kollegor kopplas till omgivningsperspektivet, där medarbetarna i samspel med 

omgivningen och sammanhanget tillägnar sig nya kunskaper (Ellström, 1996; Eraut, 2004; Illeris, 

2007). Slutsatsen kan därmed dras att komponenterna utmaning och interaktion med kollegor 

inom avdelningarna ansågs generera ett utvecklat lärande, vilket är förenligt med vad som 

påvisats i forskning om hur lärande sker. Vidare menar både Ellström och Eraut (2007) att 

upplevd utmaning i arbetet leder till ökad motivation, vilket i sin tur visat sig vara den mest 

betydande individuella faktorn för informellt lärande (Paloniemi, 2006; Berg & Chyung, 2008). 
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Sammantaget kan utläsas från detta avsnitt att medarbetarnas upplevelser om hur de lär 

generellt påvisar att de har goda förutsättningar för att utvecklas i arbetet. Däremot bedöms det 

finnas förbättringsmöjligheter för deras allmänna medvetenhet om hur lärande sker. 

 

Stödjande men oplanerad lärmiljö 

Uppfattningen som rådde bland alla respondenter gällande attityd och bemötande från kollegor, 

chefer och verksamheten i stort var att det fanns en öppen kommunikation med högt i tak. Enligt 

Scheeres et al. (2010) studie, är en positiv attityd till lärande från organisationen en avgörande 

förutsättning för dess förekomst. Stöd från omgivningen framhålls av både Li et al. (2009) och 

Ellström (2010) som en avgörande omständighet för att skapa en främjande lärmiljö. Vidare 

menar Ellström även att utmaningen i arbetsuppgifterna, samt hur de delegeras är av stor 

betydelse. Detta kan återkopplas till den höga grad av utmaning och egenstyre som medarbetarna 

upplevde sig ha i sina arbeten, vilket för det mesta ansågs vara positivt.  

Till följd av friheten att planera och lägga upp arbetet hur de ville, uttryckte sig många 

medarbetare få möjlighet att prova sig fram genom ”trial and error” - att göra misstag och lära sig 

från dem. Genom att göra misstag skapas erfarenhet, vilket enligt både Paloniemi (2006), samt 

Berg och Chyung (2008) tillsammans med motivation påvisats vara en av de främsta individuella 

faktorerna för att främja informellt lärande. Vidare menade medarbetarna även att egenstyret och 

möjligheten att själva disponera sin tid också gav dem utrymme att reflektera över vad de lärde 

sig och vilka erfarenheter de gjorde. Det här är också en betydande del för att kunna tillägna sig 

nya kunskaper, och har även visat sig ha en positiv effekt på den individuella motivationen 

(Ellström, 1996; Ellström, 2001; Eraut, 2004).  

Vid förfrågan angående den tid och resurser som gavs för lärande inom arbetsplatserna och 

verksamheten ansåg de flesta att det var tillräckligt. De upplevde ingen press att lära, utan kände 

att de hade ett kontinuerligt stöd från chefer och verksamhet att förfoga tiden till det om de ville, 

vilket är i linje med vad som karaktäriseras som en god lärmiljö (Li et al., 2009; Ellström, 2010; 

Scheeres et al., 2010). Däremot uttryckte flera att de saknade tid att lära till följd av att de i så fall 

skulle behöva skjuta upp sina arbetsuppgifter. Det här tyder på att medarbetarna inte såg lärande 

som en integrerad del av arbetet, utan som en separat företeelse. Detta skulle kunna bero på att 

den generella synen, som nämnt tidigare, var att lärande sker genom formella läraktiviteter. 

Följaktligen kan det här relateras till vad Scheeres et al. (2010) studie påvisade; att lärande inte 

enbart främjas genom att det finns en positiv attityd från verksamheten, utan att det även behövs 

medvetandegörande om vad det är för såväl medarbetare som chefer och verksamhet. Ett annat 

hinder som medarbetarna upplevde för lärande i vardagen var strukturen av arbetet. Flera 

uttryckte en önskan om ökad involvering av chefer, eftersom det utbredda egenstyret tenderade 

göra att det blev ”rätt rörigt ibland”. Detta utgör också ett element av vad som visats bidra till en 

främjande lärmiljö; en väl genomtänkt planering och fördelning av arbetsuppgifter, som 

möjliggör för medarbetare att uppleva lagom mängd utmaning, stöd och frihet. Detta kan också 

uppnås genom en ökad förståelse för hur lärande sker inom hela verksamheten (Ellström, 1996; 

Eraut, 2007). 
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Avslutningsvis konstateras att undersökta avdelningar uppfyllde de flesta kriterier som 

genom tillämpad forskning refererad ovan framställts för en främjande lärmiljö. Det som bedöms 

bristfälligt på en övergripande nivå är de generella kunskaperna för vad lärande är och hur det 

sker. En ökad förståelse för detta skulle kunna behjälpa både känslan av brist på tid för lärande, 

och upplevelsen av begränsat engagemang från chefer avseende arbetets planering och utförande. 

 

Okunskap om läraktiviteter inom arbetsplatsen 

Mest anmärkningsvärt i denna del av resultatet var medarbetarnas begränsade kännedom om 

vilka läraktiviteter som fanns tillgängliga inom verksamheten. Detta trots att de, vilket framkom 

i tidigare avsnitt, själva var ansvariga för sin utveckling i arbetet. Däremot visade sig samarbete 

och utbyte med kollegor i olika former utgöra större delen av de läraktiviteter som de kände till.  

En uppskattad läraktivitet var interna föreläsningar som arrangerades av ledningen, där 

erfarenheter delades bland medarbetare inom och mellan avdelningar. Denna typ av lärande 

skulle kunna kategoriseras som en community of practice där medarbetare tar del av varandras 

kunskaper och upplevelser i en social kontext (Mullholland, Zdrahal & Domingue, 2005). Det här 

kan fungera som motivator för individer eftersom det tjänar till att förhöja den individuella 

kompetensen, samtidigt som det förbättrar de sociala relationerna och utbytet mellan 

medarbetare. Detta kan även leda till en ökad kunskapsspridning genom hela organisationen, 

vilket gynnar konkurrenskraften i allmänhet (Gau, 2013). En annan community of practice som 

identifierades var lessons learned. Detta innebar kortfattat att medarbetare och chefer 

gemensamt reflekterade över misstag och framgångar efter avslutat projekt, för att ytterligare 

kunna utvecklas och förbättra sina prestationer inför nästa utmaning. Denna aktivitet skedde på 

initiativ av och med stöd från ledningen, men utfördes på ett informellt vis genom diskussion 

mellan berörda medarbetare och chefer. Det var ett sätt för de involverade att i samarbete 

bearbeta ”trial and error” med hjälp av reflektion. Genom att samarbeta och ge varandra feedback, 

stöd och råd i arbetet genereras ett utökat lärande, och det motiverar individer att vilja fortsätta 

utvecklas (Ellström, 1996, Ellström, 2001; Eraut, 2004). Utöver de positiva aspekter som 

redogjorts för ovan uttryckte medarbetarna att införandet av både de interna föreläsningarna och 

lessons learned hade förbättrat kommunikationen och utbytet mellan avdelningarna. Det 

överensstämmer med Gaus studie som nämnts tidigare, vilken visade att communities of practice 

förbättrar det sociala utbytet inom verksamheten. 

Att medarbetare känner sig delaktiga i utformande av sina egna och verksamhetens mål är 

av stor betydelse för deras motivation. Därav är det avgörande att planer och mål, både rörande 

medarbetarna själva och verksamheten, formuleras i samstämmighet med medarbetarna 

(Ellström, 1996; Eraut, 2011; Cunningham & Hillier, 2013). Genom intervjuerna framkom att det 

här var något som medarbetarna ansåg uppfylldes, de tyckte sig i stor utsträckning få vara med 

och planera sina egna och avdelningarnas utvecklingsmål. Detta gjordes vid avdelningsmöten och 

medarbetarsamtal som hölls en gång om året. De upplevde sig även ha möjlighet att kunna gå till 

sina chefer närsomhelst om de skulle vilja diskutera sin utveckling och framtid ytterligare. Detta 

visar återigen på att det fanns en utbredd öppen kommunikation inom avdelningarna, och att 
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medarbetarna kände trygghet och stöd i sin omgivning, vilket är avgörande för att lärande ska 

kunna ske (Kyndt et al., 2009; Eraut, 2011; Kock & Ellström, 2011). 

Trots att medarbetarna på många sätt tyckte sig ha goda möjligheter till lärande genom 

samarbete och diskussion med kollegor och chefer fanns det vissa aspekter som de tyckte 

begränsade deras lärande, och som de menade kunde förbättras. Angående medarbetarsamtalen 

och de individuella utvecklingsmålen sa flera att de tycktes onödiga eftersom de inte följdes upp 

och stämdes av kontinuerligt under året. Till följd av egenstyret och den öppna kommunikationen 

uttryckte sig medarbetarna dock ha möjlighet att på eget initiativ gå till chefer för att följa upp 

sina utvecklingsmål. Det fanns således en förväntan från verksamhet och chefer att medarbetarna 

själva skulle planera sitt arbete och utveckling, medan medarbetarna uttryckte sig önska ett ökat 

engagemang från ledningen. Detta kan ses som ett glapp mellan verksamhetsmål och 

medarbetares uppfattningar av dem, vilket enligt Paloniemi (2006) är ett ofta förekommande 

fenomen, och som påverkar motivationen negativt då det begränsar medarbetares känsla av 

delaktighet (Ellström, 1996). Följaktligen kan detta tyckas återigen understryka hur egenstyret 

inte enbart upplevdes som något positivt.  

Vidare uttryckte majoriteten av medarbetarna att intranätets ineffektivitet begränsade 

deras möjligheter att ta del av och sprida information inom verksamheten. Tillgång till 

information är enligt Ellström (1996) väsentligt för att främja lärande, och ett fungerande intranät 

skulle potentiellt kunna leda till detta. Vad som framkom var dock att intranätet i nuläget var 

svårnavigerat, och att det behövde bli enklare att använda. 

I denna del av studien visade sig sammanfattningsvis att medarbetare uppfattade utbytet 

och kommunikationen mellan kollegor i olika läraktiviteter som den främsta källan till lärande 

inom arbetsplatsen. Denna form av kunskapsdelning har i flertalet studier visat sig ha positiva 

effekter på såväl individ- som verksamhetsnivå. Medarbetarna ansåg sig vara delaktiga i 

utformande av både sina egna och avdelningens utvecklingsmål, som enligt forskning visat sig 

vara av stor betydelse för motivationen. Det blev återigen påtagligt hur de själva upplevde sig vara 

ansvariga för sitt lärande. Trots detta bedömdes de generellt inte vara särskilt informerade om 

vilka läraktiviteter som fanns tillgängliga inom verksamheten. De påpekade återigen en önskan 

om ökad vägledning från chefer och verksamhet, vilket tyder på en skillnad mellan verksamhetens 

förväntningar och medarbetarnas upplevelser av dem. 

 

Förutsättningar och åtgärder som finns i nuläget för lärande inom verksamheten 
I nedanstående avsnitt kopplas teori till den planering som finns för lärande i nuläget, enligt 

granskade dokument och chefintervjuer. 

Enligt den information som delgavs om de aktuella lärandestrategierna inom 

verksamheten framgick att det bland ledningen fanns en utbredd medvetenhet och förståelse för 

lärandets dynamik. Detta är som nämnt tidigare en förutsättning för att skapa en främjande 

lärmiljö inom verksamheter, vilket har visat sig genom ett flertal studier (Eraut, 2004; Ellinger, 

2005; Berg & Chyung, 2008; Scheeres et al., 2010; Wallo; 2014). Strategierna var utformade med 

fokus på att lärande skulle ske vid utövande av vardagliga arbetsuppgifter. Detta går i linje med 

Erauts (2011) reflektioner om hur lärande bör ske i den miljö som kunskaperna ska appliceras, 
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för att de ska kunna tillägnas och senare användas på ett effektivt sätt. Det definierades av 

verksamheten att 70 procent av lärandet skulle ske genom erfarenhet från utövande av arbetet. 

Medarbetarna gavs mandat att själva styra sitt arbete och lärande, och avsikten var att de ständigt 

skulle känna sig utmanade. Misstag och fel i arbetet skulle ses som en del av det kontinuerliga 

lärandet inom verksamheten, och information skulle vara lättåtkomlig. Alla dessa faktorer är 

överensstämmande med vad många studier visat vara avgörande för att skapa erfarenhet, vilket 

är en betydande faktor för främjande av informellt lärande (Ellström, 1996; Paloniemi, 2006; 

Berg & Chyung, 2008).  

Även om den huvudsakliga planeringen för lärande inom organisationen utgjordes av att 

medarbetarna skulle lära sig kontinuerligt i arbetet, fanns det även en plan för hur vissa 

strukturerade läraktiviteter skulle implementeras. I enlighet med vad Kock och Ellström (2011) 

anger om vad som utgör integrerade lärandestrategier görs bedömningen att verksamhetens 

lärandestrategier kan klassificeras som integrerade. Det här med utgångspunkt i att formella- och 

informella läraktiviteter planerades ske växelvis, och då avsikten var att öka både individens-och 

verksamhetens lärande.  

Information gällande allt från planering till kunskapsspridning inom verksamheten bör 

finnas tillgänglig alla medarbetare för att kunna främja lärande och utveckling på både individ- 

och organisationsnivå (Ellström, 1996). Vid genomgång av den befintliga informationen om 

nuvarande lärandestrategier framgick att det fanns en väl genomtänkt vision för hur medarbetare 

och verksamhet skulle utvecklas och lära. Som nämnt tidigare fanns en tydlig medvetenhet bland 

ledningen om hur lärande sker, och planeringen av denna vision med tillhörande strategier hade 

gjorts i enlighet med det. Vad som däremot tycktes saknas var en lika väl utarbetad struktur för 

hur denna vision skulle implementeras. Det fanns flertalet uttalade aktiviteter, både formella och 

informella, som ingick i verksamhetens lärandestrategier. Vid närmare efterforskning framgick 

dock att det inte fanns några manualer eller andra styrdokument att tillgå i fråga om hur 

läraktiviteterna skulle utföras i detalj. Detta föreföll intressant eftersom det var medarbetarna 

som hade ansvar för att planera sitt lärande, men det tycktes inte finnas någon information direkt 

riktad till dem angående vilka möjligheter de hade att göra det. En tydlig plan för hur lärande ska 

ske bedöms vara av väsentlig betydelse för att det framgångsrikt ska kunna tillägnas av 

medarbetare och verksamhet (Cunningham & Hillier, 2013). Om planerna däremot är ytliga och 

inte tydliggörs för de involverade kan utförliga strategier och visioner som i detta fall snarare 

verka hämmande både för formellt och informellt lärande, eftersom planeringen inte går ihop 

med verkligheten (Eraut, 2011). Det här kan leda till osäkerhet bland medarbetare då ledningens 

förväntningar och framtidsutsikter för arbetet inte överensstämmer med deras uppfattning om 

hur de ska gå tillväga i realiteten. Denna oenighet kan sedan leda till minskad motivation bland 

medarbetare i arbetet, vilket följaktligen påverkar både produktiviteten men också lärandet inom 

verksamheten (Paloniemi, 2006; Park & Jacobs, 2011).  

Sammanfattningsvis uppfattades ledningen som välinformerad angående vad lärande är 

och hur det sker, och det fanns en väluttänkt vision för hur lärande skulle ske inom verksamheten. 

Det här har enligt forskning visat sig vara grundläggande för att kunna främja lärande bland 

organisationer och medarbetare. Däremot tycktes det inte finnas tillräcklig information tillgänglig 
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för medarbetarna om lärandestrategierna och läraktiviteterna inom verksamheten, detta trots att 

de enligt ledningen hade eget ansvar för sin kontinuerliga utveckling i arbetet. Avslutningsvis 

konstaterades att ledningens visioner för lärande var välunderbyggda, deras strategier var i stort 

sätt i linje med vad forskning visat vara främjande för informellt lärande. Det som saknades var 

däremot information och medvetandegörande för medarbetare om lärande generellt, och 

angående vilka möjligheter som fanns inom verksamheten. 

 

Praktiska implikationer för hur medarbetare och chefer kan arbeta för att främja det 

informella lärandet 
I följande del presenteras de förbättringsmöjligheter som åskådliggjorts genom att ytterligare 

utveckla och resonera kring vad som framkommit i den föregående diskussionen. 

Inledningsvis gjordes bedömningen att de integrerade strategier som fanns för 

verksamheten gav en god grund för att alla former av lärande skulle kunna äga rum. Ledningen 

tycktes generellt ha ingående kunskaper om hur lärande sker, och i vilken utsträckning de olika 

typerna av lärande förekommer. Strategierna och visionen för lärande fokuserade således i stor 

utsträckning på att skapa bra förutsättningar för just informellt lärande, vilket enligt flertalet 

studier är den mest utbredda formen av lärande (Rowden & Conine, 2005; Eraut, 2011; Kock & 

Ellström, 2011). För att kunna uppnå ett fullvärdigt resultat för arbetsplatslärande, och därmed 

även informellt lärande, krävs att det finns en förståelse och medvetenhet genom hela 

verksamheten (Ellström, 1996; Eraut, 2007; Scheeres et al., 2010). Ledningen uppfyllde som 

nämnt detta villkor genom att uppvisa tecken på god insikt inom området, däremot tycktes dessa 

kunskaper inte motsvaras bland medarbetarna. Eftersom medarbetarnas kännedom om lärande 

enbart verkade innefatta formella läraktiviteter, var risken att de inte alltid såg värdet i och tog 

tillvara på de lärandemöjligheter som gavs i vardagen. Okunskapen om lärandes omfattning, och 

hur det sträcker sig långt bortom endast formella läraktiviteter tycktes också skapa ett visst 

missnöje bland medarbetarna. Eftersom ledningens strategier var inriktade på att medarbetarna 

skulle tillägna sig erfarenhet och utvecklas inom arbetsplatserna användes därför inte formella 

utbildningar i särskilt stor utsträckning. Det här var visserligen även på grund av att de 

undersökta avdelningarna arbetade med utveckling av framtida produkter, vilket poängterades 

av såväl medarbetare som chefer. Trots det önskade flertalet medarbetare få delta i formella 

utbildningar oftare. Vidare uppmärksammades även att medarbetarna tyckte sig ha för lite tid att 

lära, eftersom de såg lärande och arbete som två separata komponenter. Detta trodde de skulle 

kunna ordnas genom ökat engagemang från cheferna, och inrättande av en bättre struktur i 

arbetets disponering. I helhet bedöms dessa sakförhållanden bero på ett glapp mellan 

medarbetares uppfattningar om hur de lär och utvecklas, och verksamhetens strategier och 

visioner för hur det ska ske. Förutsättningar för informellt lärande påverkas växelvis av 

organisationens och medarbetarnas inställning till lärande, både på ett positivt och negativt sätt 

(Ellström, 1996). Eftersom det inte fanns en gemensam förståelse för planeringen av lärande 

inom verksamheten kunde detta sannolikt tänkas begränsa förutsättningarna för det informella 

lärandet. För att denna oenighet i uppfattningar skulle kunna klaras ut bör medarbetare i lika stor 

omfattning som chefer och ledning sättas in i vad lärande är, hur det sker och vilka strategier som 
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finns inom verksamheten för att understödja det. Eftersom merparten av strategierna var 

utformade för att facilitera för informellt lärande bör därför särskild betoning läggas på att utöka 

förståelsen för just det. Då skulle insikt kunna skapas för hur de lär kontinuerligt i arbetet, vilket 

förhoppningsvis skulle kunna resolvera upplevelser om tidsbrist och ”rörighet” i 

arbetsdisponeringen.  

För att kunna främja lärande och skapa en större medvetenhet bland medarbetarna är det 

enligt Ellström (1996) avgörande att information finns tillgänglig inom verksamheten. Detta 

skulle kunna åstadkommas om möjligheterna för informationsspridning förbättrades, exempelvis 

genom att intranätet bearbetades och omstrukturerades för att göra det mer lätthanterligt vid 

informationssökningar. Vidare är ett annat medel för förbättrad informationsspridning en ökad 

dialog och samarbete mellan avdelningar och inom organisationen, vilket kan uppnås genom att 

tillämpa informella gemenskaper såsom communities of practice (Mullholland, Zdrahal & 

Domingue, 2005; Gau, 2013). Verksamheten bedömdes arbeta aktivt med att främja för denna 

form av kunskapsdelning då de arrangerade interna föreläsningar och lessons learned, och det 

gavs generellt positiva utlåtanden från alla medarbetarna. Genom att fortsätta med dessa 

läraktiviteter kan verksamheten troligtvis förbättra sin informationsdelning och kommunikation 

ytterligare i framtiden. 

Möjlighet till egenstyre utgör en väsentlig del i syftet att främja lärande inom arbetsplatser 

(Ellström, 1996). Även om friheten i arbetets planering på många sätt upplevdes som något 

positivt, uttrycktes behov för ökad involvering från chefer. Med ökad insikt bland medarbetarna 

om lärandestrategierna och deras funktioner skulle även betydelsen av det stora egenstyret kunna 

tydliggöras. Trots det kan en poäng finnas i att till viss del infria önskan om större 

chefsinvolvering och styrning. Verksamheten använde sig som nämnt av integrerade strategier, i 

vilka strävan är att kunna ge de bästa förutsättningarna för lärande genom att kombinera 

formella- och informella läraktiviteter. Detta innebär följaktligen en balansgång mellan att ge 

medarbetarna möjlighet att styra sitt eget arbete och utveckling, samtidigt som en tydlig plan ska 

kunna ges för utförande och mål (Eraut, 2011; Kock & Ellström, 2011; Cunningham & Hillier, 

2013). I detta fall bedöms verksamheten ha lagt för stor tyngdpunkt på egenstyret, vilket 

eventuellt kan ha lett till att lärandet har missgynnats. Ett sätt att motverka detta skulle kunna 

vara att lägga mer fokus på uppföljning av utvecklingsmålen från medarbetarsamtalen. På detta 

sätt skapas en kontinuerlig dialog mellan verksamhetens mål och medarbetarnas upplevelser av 

hur de ska förverkligas, vilket skulle innebära större involvering från chefer. Att i större 

utsträckning ge plats för denna typ av feedback skulle möjligtvis kunna leda till att medarbetarna 

upplevde ett utökat stöd och bekräftelse från ledningen, och genom det skulle en ökad struktur 

kunna inrättas, trots det ”röriga” egenstyret.   

Genom att implementera ovanstående förbättringsförslag är bedömningen att undersökta 

avdelningar kommer kunna främja sitt informella lärande, och arbetsplatslärandet i stort. Bättre 

förutsättningar för lärande inom avdelningarna kan bidra till att på ett mer effektivt sätt öka 

kompetenserna bland medarbetarna, vilket i sin tur kan gynna verksamhetens produktivitet och 

konkurrenskraft (Kock, 2010b; Gau, 2013). 
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Slutsats 
Nedan görs en sammanfattande redogörelse för vad som med stöd från teori och empirisk 

undersökning blev de slutgiltiga insikterna från studien. 

 I de förberedande litteraturstudierna framkom att det är omöjligt att separera formellt- 

och informellt lärande, detta konstaterades senare även överensstämma med resultatet från den 

utförda studien. Det blev påtagligt att de olika formerna av lärande sker parallellt; de hänger ihop 

och för bästa möjliga resultat bör de därför behandlas som en enhet. Informellt lärande bedömdes 

stå för merparten av det lärande som skedde inom avdelningarna, vilket också korresponderar 

med tidigare forskning. Vidare har förståelse även ingetts till varför studier som behandlar 

arbetsplatslärande ofta är så begränsade hänseende det informella lärandet; det visade sig vara 

mycket svårt att studera särskilt från de andra formerna av lärande, då de som nämnt ständigt 

korrelerar med varandra. Det var också svårt att undersöka det informella lärandet eftersom det 

saknades kunskaper bland medarbetarna om vad det innebar. Intressant var däremot att se hur 

ledningen för verksamheten uppenbarligen hade ägnat tid och resurser för att skapa 

lärandestrategier som var tilltänkta att främja framförallt det informella lärandet. Detta trots att 

tidigare forskning påvisat hur informellt lärande ofta försummas till fördel för formellt lärande.  

Resultatet av studien visar att informellt lärande sker oavsett om verksamheten planerar 

för det, och vare sig medarbetarna vet vad det är eller inte. Vad som tydliggjordes i denna studie 

var dock att även om verksamheten legitimerar det informella lärandet, så går det inte att uppnå 

fullständiga resultat av det om medarbetarna inte är införstådda med vad det är. Genom att 

informera och utbilda medarbetare om vad lärande är och hur det sker förbättras troligen 

chanserna för att de ska kunna engagera sig i det i större utsträckning. Om detta sker skulle det 

således kunna leda till positiva effekter för både medarbetare och verksamhet i stort. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
Under följande stycken framförs tankar som uppkommit vid genomförande av studien, som skulle 

vara intressanta att förgrena sig i vid fortsatt forskning inom ämnet.  

Eftersom studien utfördes på två utvecklingsavdelningar inom Husqvarna Group märktes 

tydligt hur detta avspeglades i respondenternas generella syn på just utveckling och lärande. Då 

utveckling tillhörde deras vardag, och förekom naturligt i yrkesutövandet hade de trots den 

observerade okunskapen om vad lärande är fortfarande en grundförståelse för betydelsen av ett 

kontinuerligt lärande i arbetet. Därför hade det kunnat vara intressant att utföra en liknande 

studie på avdelningar som inte arbetade lika intensivt med utveckling, utan med mer enformiga 

arbetsuppgifter. På detta sätt hade eventuellt mer grundläggande förbättringsmöjligheter kunnat 

uppmärksammas, vilka kanske hade kunnat vara mer applicerbara genom hela verksamheten.  

Majoriteten av de respondenter som ingick i undersökningen var i 40-års åldern. Även om 

en önskan fanns vid utformandet av studien att det skulle finnas ett bredare åldersspann blev det 

i slutändan inte realiserbart. Eftersom det framkommit i flertalet studier som använts i den 

teoretiska bakgrunden att erfarenhet, och därmed även ålder är av avgörande betydelse för det 

informella lärandet skulle det därför även ha varit intressant att undersöka detta närmare. 
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Informationsbrev 
Hej, 

Vi heter Linda Garp och Felicia Skarelid och läser vår sista termin på Personalprogrammet vid 

Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping University. Vi skriver för närvarande vår 

Kandidatuppsats inom Pedagogik med inriktning mot Arbetslivet. Syftet med vår uppsats är att 

undersöka hur lärande sker på arbetsplatser inom Husqvarna Group med fokus på det informella 

lärandet, för att sedermera förhoppningsvis kunna komma med förslag på förbättringsmöjligheter. 

Vi hoppas att genom intervjuer kunna besvara vårt syfte och vår frågeställning, och undrar därför 

om Du skulle vara intresserad av att delta i detta projekt?  

 

Vi önskar utföra studien med totalt sex medarbetare samt två chefer inom två avdelningar. 

Intervjuerna utförs individuellt och ingen förberedelse kommer att krävas från Din sida. Samtalet 

beräknas ta cirka 60 minuter och kommer att spelas in för att senare transkriberas. Vi följer de 

riktlinjer som upprättats av Vetenskapsrådet rörande forskningsetiska ställningstaganden. Det 

innebär att Du frivilligt deltar i studien, och att Du därför utan att behöva ge skäl kan avbryta Din 

medverkan närsomhelst om Du skulle önska det; allt som Du tar upp i samtalet behandlas 

konfidentiellt. Vi försäkrar Dig härmed även om att ingen obehörig kommer ta del av det insamlade 

materialet, och att vi enbart kommer använda det till vår studie. Studien kommer efter att ha blivit 

godkänd av Jönköping University publiceras på DiVA  (www.diva-portal.org) där Du gärna får ta 

del av resultatet. Diva (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är ett arkiv för forskningspublikationer och 

studentuppsatser. 

 

Vår förhoppning är att kunna genomföra intervjuerna under vecka 11-12, och önskar därför att få 

besked så snart som möjligt om Du vill delta i studien för att vi ska kunna finna en tid som fungerar 

bra för Dig. Om Du är villig att ställa upp för intervju ber vi Dig att kontakta oss via telefon eller e-

post. Om Du har några ytterligare frågor är Du självklart också välkommen att kontakta oss. 

 

Vi ser fram emot att träffa Dig och det ska bli intressant att få ta del av Dina upplevelser! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Linda & Felicia 

 

Felicias kontaktuppgifter 

Telefon: xxxxxxxxxx 

Email: xxxxxxxx@student.ju.se 
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Intervjuguide - Medarbetare 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur medarbetare upplever att lärande sker inom 

arbetsplatsen och att med stöd från detta identifiera lämpliga åtgärder som skulle kunna vidtas för 

att understödja det informella lärandet. 

Intervjun inleds med en kort presentation av oss och vår studie. Därefter redogör vi kortfattat för 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för att försäkra oss om att respondenten är 

informerad om sina rättigheter. Sedan förklarar vi intervjuns uppbyggnad; hur vi kommer att 

inleda med bakgrundsfrågor, för att sedan gå vidare till mer inriktade frågor mot 

arbetsplatslärande och informellt lärande. Vi avlutar presentationen med att informera 

respondenten om att denne ska känna sig välkommen att utveckla sina svar och göra tillägg om det 

anses relevant för intervjuns innehåll.  

Inledning 

• Hur länge har du arbetat inom Husqvarna Group? 

 

• Hur gammal är du? 

 

• A. Vad är din befattning?  

B. Hur länge har du innehaft den? 

 

• Kan du beskriva ditt arbete på avdelningen? Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

 

• Vilka möjligheter uppfattar du att det finns för lärande i ditt arbete? 

 

• Hur och i vilka situationer tycker du att du på bästa sätt kan utveckla dina kunskaper? 

 

• Vilka åtgärder tilltas i nuläget av Husqvarna Group för att du ska kunna utvecklas och lära i 

ditt arbete som du känner till? (Rotation/Internationellt utbyte, Mentorskap…)  

 

Lärande 

• Hur förser du dig med nya kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att klara av ditt 

arbete? 

 

• Vad upplever du motiverar och driver dig till att vilja lära och utvecklas i ditt arbete? 

 

• Vilka hinder tycker du att det finns för att lära i arbetet? 

 

• A. Hur anser du att lärandemöjligheterna skulle kunna förbättras på din arbetsplats? 

B. Vad kan du göra för att detta ska ske?  
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C. Vad kan din arbetsgivare göra? 

 

Lärmiljö 

• I vilken omfattning känner du dig utmanad i ditt arbete? 

 

• A. Hur upplever du att du själv har möjlighet att påverka ditt arbete och hur du lär dig? 

B. I vilken utsträckning bedömer du att du tar tillvara på dessa möjligheter? 

 

• A. På vilket sätt får du vara med och påverka de utvecklingsmål som sätts upp avseende ditt 

 arbete? 

B. Får du vara delaktig i utformandet av planer och mål som berör hela arbetsplatsen? Hur 

 då? 

 

• A. Känns det fritt att ställa frågor och diskutera med kollegor inom din arbetsplats? Utveckla. 

B. Finns det tillfällen då du avstår från att göra det? När och varför? 

 

• A. Vad får du för bemötande från dina kollegor när du undrar över något? 

B. Hur upplever du att bemötandet är från din chef i samma situation? 

C. Hur bedömer du själv ditt agerande då kollegor vänder sig till dig? 

 

• Hur uppfattar du att misstag och fel i arbetet bemöts av kollegor och chefer? 

 

• Anser du dig få tid och möjlighet att reflektera över ditt lärande och din utveckling i arbetet? 

 

•  Förekommer det situationer då du upplever en press att lära i arbetet? När och hur? 

 

Läraktiviteter 

• Vad tänker du är anledningen till era medarbetarsamtal? 

 

• Upplever du att dina medarbetarsamtal bidrar till din personliga utveckling i arbetet? I så fall, 

på vilket sätt? 

 

• A. Har det upprättats en individuell utvecklingsplan för dig?  

B. Vad ingår i den?  

C. Hur ofta går ni igenom den för att säkerställa att den efterföljs och hålls aktuell? 

 

• Får du kontinuerlig feedback i ditt dagliga arbete? På vilket sätt? 

 

• A. I vilken mån får du testa på nya och annorlunda uppgifter, utöver dina vanliga 

arbetsrutiner? 
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B. Hur påverkar detta dig och din attityd till att utvecklas i ditt vardagliga arbete? 

 

• A. Tillhör samarbete mellan dig och dina kollegor dina vardagliga arbetsrutiner?  

B. På vilket sätt genomförs det (formellt, informellt)?  
C. Hur tycker du att det fungerar? 

 

• A. Deltar du i planerade gruppaktiviteter i ditt arbete? När och hur? 

B. På vilket sätt inverkar det på din attityd till lärande och din utveckling i arbetet? 

 

• På vilket sätt upplever du att verksamheten  och dina närmaste chefer aktivt arbetar för att 

stödja ditt fortsatta lärande i arbetet? 

Övrigt 

• Är det något ytterligare som du anser relevant och skulle vilja tillägga rörande det vi har 

samtalat om? 
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Intervjuguide - Chefer 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur medarbetare upplever att lärande sker inom 

arbetsplatsen och att med stöd från detta identifiera lämpliga åtgärder som skulle kunna vidtas för 

att understödja det informella lärandet. 

Intervjun inleds med en kort presentation av oss och vår studie. Därefter redogör vi kortfattat för 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för att försäkra oss om att respondenten är 

informerad om sina rättigheter. Sedan förklarar vi intervjuns uppbyggnad; hur vi kommer att 

inleda med bakgrundsfrågor, för att sedan gå vidare till mer inriktade frågor mot 

arbetsplatslärande och informellt lärande. Vi avlutar presentationen med att informera 

respondenten om att denne ska känna sig välkommen att utveckla sina svar och göra tillägg om det 

anses relevant för intervjuns innehåll.  

Inledning 

• Hur länge har du arbetat inom Husqvarna Group? 

 

• Hur gammal är du? 

 

• A. Vad är din befattning?  

B. Hur länge har du innehaft den? 

 

• Kan du beskriva arbetet på avdelningen? Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

 

• Vilka möjligheter uppfattar du att det finns för lärande i medarbetarnas vardagliga arbete? 

 

• Vilka åtgärder tilltas i nuläget av Husqvarna Group för att du ska kunna utvecklas och lära i 

ditt arbete som du känner till? (Rotation/Internationellt utbyte, Mentorskap…)  

 

Lärande 

• Hur förser medarbetarna sig med nya kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att 

klara av arbetet på avdelningen? 

 

• Vad tror du motiverar och driver medarbetare till att vilja lära och utvecklas i arbetet? 

 

• Vilken inställning uppfattar du att medarbetarna har till lärande i arbetet? 

 
• Vilka hinder tycker du att det finns för att lära i arbetet? 

 
• A. Hur anser du att lärandemöjligheterna skulle kunna förbättras på arbetsplatsen? 

B. Vad kan du göra för att detta ska ske?  

C. Vad kan medarbetarna göra? 
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Lärmiljö 

• I vilken omfattning tror du att medarbetare blir utmanade i sina arbeten? 

 

• A. Hur upplever du att medarbetarna har möjlighet att påverka sina arbeten och hur de lär 

 sig? 

B. I vilken utsträckning bedömer du att medarbetarna tar tillvara på dessa möjligheter? 

 

• A. På vilket sätt får medarbetarna vara med och påverka de utvecklingsmål som sätts upp 

 avseende deras arbeten? 

B. Får de vara delaktiga i utformandet av planer och mål som berör hela arbetsplatsen? 

 

• A. Uppfattar du att det finns en frihet i hur frågor och diskussioner tas upp medarbetare 

 emellan inom arbetsplatsen? Utveckla. 

B. Tror du att det finns tillfällen då medarbetare avstår från att ställa frågor och diskutera 

med sina kollegor? När och varför? 

 

• A. Hur uppfattar du att attityden och bemötandet är mellan medarbetare då de söker hjälp 

 från varandra gällandearbetet? 

B. Hur tycker du själv att du bemöter medarbetare med frågor? 

 

• Hur upplever du att misstag och fel i arbetet bemöts av kollegor och er chefer? 

 

• Ges medarbetarna tid och möjlighet att reflektera över sitt lärande och sin utveckling i 

arbetet? På vilket sätt? 

 

• Förekommer det situationer då du tror det finns press att lära i arbetet för medarbetarna? När 

och hur? 

 

Läraktiviteter 

• A. Vad är anledningen till att ni har medarbetarsamtal? 

B. Hur ofta sker det? 

C. Hur uppfattar du att medarbetarsamtal bidrar till medarbetares personliga utveckling i 

 arbetet? 

 

• A. Upprättats det individuella utvecklingsplaner?  

B. Vad ingår i dem?  

C. Hur ofta går ni igenom dem för att säkerställa att de efterföljs och hålls aktuella? 

 

• Arbetar ni med kontinuerlig feedback? På vilket sätt? 
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• A. I vilken mån får medarbetare testa på nya och annorlunda uppgifter, utöver sina vanliga 

 arbetsrutiner? 

B. Hur tror du att detta påverkar medarbetare och deras attityd till att utvecklas i sitt 

 vardagliga arbete? 

 

• A. Tillhör samarbete mellan kollegor de vardagliga arbetsrutinerna?  

B. På vilket sätt genomförs det (formellt, informellt)?  

C. Hur tycker du att det fungerar? 

 

• A. Har medarbetare möjlighet att delta i planerade gruppaktiviteter i arbetet? När och hur? 

B. På vilket sätt tror du att det inverkar på deras attityd till lärande och deras utveckling i 

 arbetet? 

 

• A. Vilka synbara effekter uppfattar du att arbetsplatslärande ger för individer?  

B. För verksamheten? 

 

• På vilket sätt kan du som chef aktivt arbeta för att stödja medarbetares fortsatta lärande i 

arbetet? 

Övrigt 

• Är det något ytterligare som du anser relevant och skulle vilja tillägga rörande det vi har 

samtalat om?	
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Exempel analyssteg 

Meningsbärande enhet Meningskoncentrering Tematisering 

Nej, jag tycker att vi har så 

öppen dialog mellan 

individer, mellan jag själv 

och min chef, att man kan 

diskutera liksom en hel del 

om hur man vill ha sitt jobb 

upplagt och vad för typ av 

arbetsuppgifter som man då 

vill ta tag i och så vidare. 

Och han känner oss ganska 

väl vid det här laget och vet 

lite vad man har för 

egenskaper och kvalitéer så 

att man ofta hamnar man i 

lite såna situationer där 

man känner så att man 

kanske behöver utan dom är 

rätt så bra anpassade kan 

man säga, så att ja... 

Vi har öppen dialog mellan 

individer, mellan jag själv och 

min chef. Man kan diskutera 

en hel del om hur man vill ha 

sitt jobb upplagt och vad för 

typ av arbetsuppgifter man 

vill ta tag i.  

Lärmiljö 


