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Sammanfattning  
Studien ämnar skapa förståelse om hur lärande möjliggörs för tidigare deltagare inom ett 
program för potentiella chefer. För att undersöka syftet definierades tre frågeställningar: “Hur 
beskriver deltagarna den lärmiljö programmet utgör?”, “Vilka konsekvenser uppges denna 
miljö generera till?” och “Hur kan dessa konsekvenser förstås, beskrivas och analyseras i 
termer av drivkrafter för lärande?”.  

 
I studien genomfördes sju semi-strukturerade intervjuer med tidigare deltagare från 
utbildningsprogrammet på Försäkringskassan och därmed studerades deltagarnas upplevelser 
av hur lärande möjliggörs inom programmet. Materialet analyserades utifrån ett kontextuellt 
perspektiv på lärande samt drivkrafter för lärande. Ur materialet framkom fyra övergripande 
teman: Förväntningar, Programmets innehåll, Riktlinjer och Bekräftelse, vilka speglar hur 
lärande möjliggörs för programmets deltagare. Det framkom i resultatet att programmet var 
av varierande behållning för deltagarna. Resultatet visade även att studiens teman är väl 
sammankopplade till varandra och visar hur lärande kan möjliggöras inom programmets 
lärmiljö. 

 
Nyckelord: Lärmiljö, Kompetensutveckling, Försäkringskassan, Offentlig myndighet, 
Upplevelser, Drivkrafter för lärande, Lärande i arbetslivet 
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Abstract 
The study aims to create an understanding of how learning is enabled for former participants 
in a program for potential managers. In order to investigate this purpose, three questions were 
formed: “How do the participants describe the learning environment of the program?”, 
“Which consequences can this environment generate to?” and “How can these consequences, 
be understood, described and analysed in terms of motivations of learning?”. 
 
The study was carried of seven semi-structured interviews with former participants of the 
training program at Försäkringskassan and the participants’ experience of how learning is 
enabled within the program was studied. The material was analysed from a contextual 
perspective of learning and motivations for learning. From the material it appeared four main 
themes: Expectations, Program contents, Guidelines, Confirmation, which reflects how 
learning is enabled for the participants of the program. Results showed that the benefits in the 
program varied amongst the participants. The results also showed that the themes in the study 
are well related to each other and is showing how learning can be enabled within learning 
environment of the program.  

 
Keywords: Learning environment, Competence, Försäkringskassan, Public administration, 
Experiences, Motivations for learning, Learning in working life.  
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Förord 
Vi vill tacka våra kontaktpersoner på Försäkringskassan för deras engagemang och visat 
intresse i vår studie. Vidare vill vi tacka programmets deltagare som har delat med sig av sina 
personliga upplevelser samt sin tid och för visat intresse. Sist men inte minst vill vi rikta ett 
stort tack till vår handledare Joel Jansson på Uppsala Universitet för stöd och uppmuntran. Vi 
vill även ta tillfället i akt att tacka varandra för ett gott samarbete! 
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1. Inledning 
Inom pedagogiken riktas fokus mot utveckling, kunskap och utbildning men också mot ett 
livslångt lärande. Att gå i skolan och lära sig inför framtiden är en självklarhet inom det 
svenska samhället, men individens lärande slutar inte där. Det finns ett krav från arbetslivet 
på ett fortsatt lärande, då omvärlden präglas av en ständig förändring (Illeris, 2007). Allt 
större uppmärksamhet inom forsknings- och utbildningsdebatten har riktats mot möjligheter 
till vuxnas lärande i det dagliga arbetet (Ellström, 1996). 

 
Inom pedagogik i arbetslivet riktas fokus mot de pedagogiska processer som vuxna individer 
möter i organisationerna och dess arbetsmiljö. I arbetslivet utgör de pedagogiska processerna 
enbart en liten del i förhållande till organisationernas huvudsakliga verksamhet. Trots att de 
ses som en liten del av verksamheten är dem inte mindre intressanta för det, utan utgör en 
viktig del vid utvecklingen av de mänskliga resurserna i arbetslivet (Nilsson et al, 2011). En 
central drivkraft inom den moderna ekonomin är kunskap och Gustavsson (2000) menar på 
att lärande får alltmer uppmärksamhet för att kunna stärka en kunskaps- och 
kompetenscentrerad arbetsmarknad. Med den ständiga utveckling som sker i samhället och på 
arbetsmarknaden medföljer vissa trender, det blir därför både nödvändigt och intressant att 
studera kompetensutveckling. Det är därmed viktigt att dels företag men också att den 
offentliga verksamheten erbjuder större möjligheter till kompetensutveckling och lärande 
(Kock, 2010). En viktig aspekt när det kommer till kompetensutveckling är hur arbetsmiljön 
ser ut inom organisationer. Anställdas personliga utveckling möjliggörs när arbetsmiljön är 
stimulerande och tillåtande för lärande samt kompetensutveckling (Ellström & Kock, 1993).  

 
Något som idag har en alltmer avgörande betydelse för kunskapsutvecklingen inom både den 
privata- och offentliga sektorn är kompetens- och utbildningsfrågor. Inom den offentliga 
verksamheten behandlas frågor som effektivisering och förnyelse av organisationen samt dess 
styrning och ledning (Hagström, 1988).Vår studie riktar fokus mot ett utbildningsprogram för 
potentiella chefer inom Försäkringskassan. Försäkringskassan är en av Sveriges största 
myndigheter och som arbetsgivare erbjuder de en möjlighet till utveckling och rörlighet, då 
de finns över hela landet (Försäkringskassan, 2016a). En satsning på kompetensutveckling 
som Försäkringskassan har implementerat är ett program för potentiella chefer. Programmet 
är relativt nytt och fortfarande under konstruktion, det är därför intressant hur programmet 
kan utvecklas inför framtiden. Det finns en medvetenhet hos Försäkringskassan att 
programmet har förbättringspotential. Programmets primära syfte är idag att ge deltagarna en 
självinsikt om deras egna styrkor och förbättringsområden, att uppmuntra till att vilja men 
också välja att bli chef samt skapa en insikt och kännedom om chefsrollen inom 
Försäkringskassan (Försäkringskassan, 2016b). En intressant aspekt är om programmets alla 
olika delar uppfyller sitt syfte. Men också om ett önskvärt lärande möjliggörs och om 
resultatet av programmet är ändamålsenligt med dess syfte. Det är därför intressant att studera 
de tidigare deltagarnas upplevelser från programmet, eftersom de är betydande för att kunna 
se potentiella utvecklingsmöjligheter. Genom en mer djupgående analys av programmets 
lärmiljö, är förhoppningen att kunna se hur lärandet möjliggörs för programmets deltagare 
och vad det genererar till för konsekvenser. I vår studie kommer vi att använda oss av 
begreppet lärmiljö, vilket avser den fysiska plats och kontext som deltagarna befinner sig i de 
olika lärmomenten inom programmet för potentiella chefer. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att vidga och fördjupa förståelsen av lärande som 
äger rum i arbetslivet. Mer specifikt ämnar vi att utveckla kunskap om lärande i anslutning 
till ett utbildningsprogram för potentiella chefer inom offentlig förvaltning. Fokus riktas mot 
hur lärande möjliggörs för programmets deltagare. 

  
● Hur beskriver deltagarna den lärmiljö programmet utgör? 
● Vilka konsekvenser uppges denna miljö generera till? 
● Hur kan dessa konsekvenser förstås, beskrivas och analyseras i termer av drivkrafter 

för lärande? 
 

1.2 Disposition 
Tanken med studiens inledning är att den ska introducera läsaren i det valda ämnet och för att 
sedan utmynna i uppsatsens syfte och frågeställningar. Uppsatsen omfattas av totalt sju 
kapitel. I nästkommande kapitel efter detta, kapitel två, tre samt fyra, kommer vi att redogöra 
för studieobjektets bakgrund, den tidigare forskningen och den teori som används i studien. I 
kapitel fem redogörs det metodiska angreppssätt som vi valt att använda oss av och hur det 
präglar vår studie. Uppsatsens resultat presenteras och analyseras i kapitel sex. Slutligen 
presenteras studiens resultat i kapitel sju.  
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2. Bakgrund 
I vår studie kommer vi undersöka Försäkringskassans program för potentiella chefer, vilket 
är ett internt utbildningsprogram inom organisationen. I följande avsnitt kommer vi redogöra 
kort för Försäkringskassan som organisation, sedan följer en grundläggande beskrivning av 
programmet vi ämnar studera. Nedan kommer vi redogöra för programmets primära syfte, 
hur urvalsprocessen går till och hur programmets utformning samt innehåll ser ut i stort. 
Detta gör vi för att underlätta för en utomstående läsare att kunna förstå vår studie och dess 
syfte samt resultat. 

2.1 Organisationsbeskrivning 
Försäkringskassan är en statlig myndighet som har i uppdrag att besluta om samt betala ut en 
stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen. Den svenska socialförsäkringen 
omfattar nästintill alla som bor eller arbetar i Sverige. Försäkringen utgör en viktig del i de 
offentliga trygghetssystemen och har därmed en stor betydelse för enskilda individer och 
företag likväl som för hela samhällsekonomin. År 2005 blev Försäkringskassan en statlig 
myndighet efter att Riksförsäkringsverket slogs ihop med de 21 länsförsäkringskassorna. 
Detta gjordes för att stärka rättssäkerheten och skapa ett mer enhetligt utförande över hela 
landet samt för att handläggningstiderna skulle kortas ner. Därav bildades en helt ny 
organisation för att kunna möjliggöra dessa behov (Försäkringskassan, 2016c). 

 
Försäkringskassan är en politiskt styrd organisation. Verksamheten styrs genom 
Myndighetsförordningen, Instruktion för Försäkringskassan och regeringens årliga 
regleringsbrev samt ibland genom särskilda regeringsuppdrag. Försäkringskassan har idag 
flera servicekontor i hela Sverige och har cirka 13 400 anställda (Försäkringskassan, 2016c). 

2.2 Programbeskrivning 
Programmet för potentiella chefer på Försäkringskassan är ett utbildningsprogram vars syfte 
är att ge en ökad kännedom och insikt i vad chefsrollen innebär hos Försäkringskassan. Där 
förhoppningen är att deltagarna ska vilja och välja att bli chef inom Försäkringskassan. 
Programmet riktar sig till anställda som brinner för Försäkringskassans uppdrag. 
Utbildningen är intern och har upprättats av organisationens eget kompetensutvecklingsteam 
(Försäkringskassan, 2016d). 

 
Det primära målet med programmet för potentiella chefer är följande: 

 
● att ge insikt och kännedom om chefsrollen i Försäkringskassan  
● att ge ökad självinsikt om sina egna styrkor och förbättringsområden  
● att deltagarna ska vilja och välja att bli chef efter programmet 

 
Programmet som vi studerar pågick under år 2014-2015 och utgjorde den andra omgången av 
programmet.  
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2.3 Urvalsprocess 
Till programmet får Försäkringskassans anställda, på eget initiativ ansöka med CV och 
personligt brev. Första urvalet till programmet sker med ett jämförande av kandidater och en 
satt kravprofil, om vad som förväntas av den rätta kandidaten. Andelen av de sökande som 
går vidare i urvalsprocessen är ca 90 personer. Därefter får de utvalda deltagarna utföra ett 
arbetspsykologiskt test, där Försäkringskassan har en kravprofil med önskvärda egenskaper. 
De komponenter som var betydelsefulla i dess kravprofil var: stabilitet, effektiv 
kommunikation, organisatoriskt medvetenhet, personalutveckling, konstruktivt teamarbete 
och personalledning. Utefter resultatet av det arbetspsykologiska testet sker en ytterligare 
utsållning, där cirka 50 stycken kandidater går vidare till nästa urvalsprocess. De 50 
resterande sökande får utföra ett case och delta i en intervju. Utifrån prestation och intervju 
sker det slutgiltiga urvalet, där antalet av de sökande kandidaterna som gått vidare är till slut 
ca 30 stycken. De slutgiltiga 30 kandidater blir de deltagarna som får gå programmet för 
potentiella chefer (Försäkringskassan, 2016d).   

2.4 Programutformning  
Programmet pågår under 10 månader och omfattas av 43 utbildningstillfällen, fördelat på 13 
dagar utbildning och 30 dagar praktik. Genomförandet av programmet sker geografiskt, både 
centralt och regionalt. Programmet grundas på följande tre komponenter: teori, praktik och 
reflektion. Komponenterna är uppdelade under utbildningens gång, men har en viss följd i 
programmet (Försäkringskassan, 2016d). Se figur 1 nedan.  

  
Figur 1. 
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Vid tre tillfällen sker programmet i Stockholm och utbildningen löper under två dagar vid 
varje tillfälle. Vid de tillfällen som är belägna centralt är samtliga deltagare på plats, oavsett 
geografisk tillhörighet. De centrala tillfällena är teoretiskt lagda med föreläsningar, för att alla 
deltagare ska få samma grund i information och kunskap. Vid två tillfällen i mitten av 
utbildning sker det regionala träffar, under de regionala träffarna får deltagarna en 
introducerande föreläsningar till ett efterföljande diskussionsseminarium. Under seminariet 
presenteras eventuella problem och händelser som kan uppstå i arbetet, deltagarna får där 
diskutera hur de som chef skulle ta ställning eller agera vid en sådan händelse 
(Försäkringskassan, 2016d).  

 
I slutet av varje moment tilldelas deltagarna en reflektionsuppgift som de ska arbeta med 
inför nästkommande reflektionstillfälle. Mellan varje nämnt tillfälle sker det reflektion i 
grupp som leds av en reflektionsledare/gruppledare, vilket sker regionalt och består av ca 6-8 
deltagare. I reflektionsgrupperna får deltagarna diskutera över de centrala och regionala 
dagarna som varit innan varje reflektionstillfälle, men också över den uppgift som de fått vid 
det föregående momentet (Ibid.).  

 
Deltagarna har något som kallas för lärkontrakt vilket de arbetar med under utbildningen. 
Syftet med lärkontraktet är att deltagarna ska få fundera över vart de befinner sig just nu i sin 
professionella identitet, vad de har gjort tidigare och vilka erfarenheter, färdigheter samt 
kompetenser de tillägnat sig på vägen. Vidare får de fundera och definiera vad de tänker att 
sitt nästa yrkesmässiga steg är och vilka faktorer som kan tänkas påverka på vägen dit. De får 
försöka definiera läraktiviteter som kan tänkas behövas för att komma vidare i sin 
kompetensutveckling. I slutet av programmet är tanken att deltagarna ska försöka definiera 
sitt eget resultat av programmet, om de har lyckats uppnå de mål som tagits upp i det egna 
lärkontraktet. Lärkontraktet ska ses som ett levande dokument, vilket de ska diskutera med 
sin närmaste chef, sin handledare på praktiken men också i sin reflektionsgrupp. I 
reflektionsgruppen ska deltagarna följa upp och utveckla sina lärkontrakt, deltagarna ges 
också möjlighet att diskutera det som sker under praktiken och dela sina upplevelser (Ibid.). 

 
Parallellt under utbildningens gång har deltagarna en praktik. Syftet med praktiken är att få 
en insikt i vad rollen som chef innebär i verkligheten. Under praktiken får deltagarna följa en 
chef, medverka i dennes arbetsdag och vara aktiv på kontoret där de har sin praktik 
(Försäkringskassan, 2016d).  
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3.0 Tidigare forskning 
I det här avsnittet presenterar vi en kunskapsöversikt som är baserad på forskning från olika 
delar av Norden som berör området lärande i arbetslivet. Avsnittet ämnar ge en bild av 
tidigare forskning som är relevant till studiens ämnesområde och berör forskning inom 
arbetslivspedagogik och kompetensutveckling, med bland annat ett fokus på offentlig 
förvaltning.  

3.1 Sökprocess 
Genom Uppsala universitets bibliotekskatalog, har vi sökt via pedagogiskt inriktade databaser 
efter tidigare forskning, som rör vårt ämnesområde lärande i arbetslivet. Vi har använt oss av 
bland annat ERIC (Education Resource Information Center) och SwePub (Swedish 
Publications). Vi har även använt oss av LIBRIS i vårt sökande efter information. Med hjälp 
av uppsatsens sökord har vi identifierat ett urval av studier som beskriver det forskningsfält 
som vår studie ämnar bidra kunskap till. Den tidigare forskning hjälper oss få en bredare 
förståelse, om vad som har studerats innan och vilka forskningsresultat som dragits. 

 
De sökord vi har använt oss av är följande: lärande i arbetslivet, kompetensutveckling, 
arbetsplatslärande, arbetsplatsen lärmiljö, arbetslivspedagogik, 
kompetensutvecklingsstrategier, kompetensutveckling inom offentlig sektor. 

 
I kommande avsnitt redogör vi för vad den tidigare forskningen har funnit inom vårt 
ämnesområde och hur den kommer att vara intressant i ljuset av vår studie. 

3.2 Arbetslivspedagogik 
Forskningsfältet inom pedagogik i arbetslivet omfattar forskning som har ett fokus mot de 
pedagogiska processerna inom organisationer på arbetsmarknaden. I det här området ska 
pedagogiska processer som begrepp förstås som förändrings- och påverkansprocesser. 
Förändringsprocesserna kan vara av olika former inom exempelvis lärande och utveckling av 
organisationen. Påverkansprocesser kan omfatta sådant som utbildning, socialisation, 
undervisning etc. Inom pedagogik i arbetslivet utgör de pedagogiska processerna ett medel 
för att uppnå mål inom organisationen och se till att dess åliggande på arbetsmarknaden 
fullgörs, exempel på sådant kan vara producering ut av varor och tjänster av olika slag 
(Pommer Nilsson, 2003). 

 
Tidigare i historien omfattade forskningen inom pedagogikämnet endast barn och unga, med 
fokus på den formella utbildningen i skolan. Men med tiden utvecklades forskningsfältet och 
från och med 1960-talet har pedagogisk forskning om arbetslivet inkluderats. Mellan 1960-
talet och 1980-talet var dock forskningen relativt begränsad, men har efter det utvecklats i 
mycket större omfattning (Ellström et al, 2005). 

    
Pommer Nilsson (2003) nämner att vid mitten av 70-talet börjar forskningsfältet pedagogik i 
arbetslivet beröras, vidare refererar Pommer Nilsson till forskaren Magnus Söderström 
(1977) & (1981) som i sin forskning nämner något han kallar för organisationspedagogik. I 
sin forskning definierar han organisationspedagogik som pedagogiska problem och 
utbildningsfrågor inom olika typer av organisationer. Enligt Pommer Nilsson (2003) 
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utvecklar Magnus Söderström sin forskning och riktar fokus mot mer återkommande 
utbildning samt personalutveckling i arbetslivet. I sin forskning betonar han bland annat att 
arbetslivets pedagogiska processer har andra förutsättningar gentemot den traditionella 
skolpedagogiken. Samspelet mellan de pedagogiska processerna och arbetslivet som kontext 
har något av utmärkande karaktär och Söderström belyser även att detta forskningsfält ej varit 
av större intresse för den tidigare forskningen inom pedagogik. Vidare har forskningen inom 
detta fält utvecklats och det talas inte längre enbart om organisationspedagogik som begrepp 
utan istället behandlas även begrepp som pedagogisk arbetslivsforskning, arbetslivsorienterad 
pedagogisk forskning, pedagogiska frågor i arbetslivet och arbetslivets pedagogik (Pommer 
Nilsson, 2003). 

 
Under mitten av 1990-talet utvecklar Otto Granberg forskningen ytterligare med ett begrepp 
som han benämner som arbetslivspedagogik. Forskningsfältets utgångspunkt berör de villkor 
som fokuserar på människans lärande och påverkansprocesser i arbetslivet. Bortom fältets 
utgångspunkt finns också ett fokus på de förändrings- och kunskapsbildningsprocesser som 
pågår inom organisationer (Granberg, 1996).  

3.2.1 Lärande i praktiken 
I Granbergs (2010) teori- och litteraturöversikt till sin doktorsavhandling behandlas synsätt 
och teorier kring det lärande som sker på arbetsplatsen. Forskningen inom 
arbetslivspedagogik har ofta utgångspunkt i formellt lärande och används under studierna 
inför yrkeslivet och under själva yrkeslivet. Det formella lärandet tar form genom ett planerat 
och målinriktat lärande och då synnerligen inom utbildningsinsatser. Däremot har 
forskningen på senare år haft mer fokus på det informella lärandet i arbetet. Inom det 
informella lärande ses lärande mer som en bieffekt av det vardagliga arbetet och olika 
aktiviteter på arbetsplatsen, som inte direkt har för avsikt att alstra lärande. Det informella 
lärandet är varken planerat eller målinriktat och det är den typen av lärande som Granberg 
fokuserar på i sin litteraturöversikt. Olika typer av begrepp kan tillkomma när det informella 
lärandet behandlas, beroende på vilken forskningsdisciplin som används. Ett exempel är att 
ekonomer ser humankapitalets tillväxt som ett lärande i organisationen, medan den 
pedagogiska riktningen istället börjat se bortom de formella linjerna i lärandemiljön. Därmed 
har studierna kring det informella lärandet blivit av mer intresse. Det vill säga att studera hur 
arbetsplatsen och dess förutsättningar kan ligga till grund för en individs lärandeprocess 
(Granberg, 2010). 

 
Granberg (2010) redovisar tre synsätt/kategorier på lärande, där det första handlar om att 
lärande är en individuell process. Han menar på att lärandet är kognitivt och att endast teori 
kan beskriva den individuella lärandeprocessen, eftersom lärandet sker inom individen och 
därför inte kan observeras eller tillföra någon empiri. Granbergs andra synsätt är däremot mer 
observerbart i olika kontextuella sammanhang. Synsättet kan förklaras med perspektiv som 
sociokulturellt-, sociokognitionellt- och kontextuellt perspektiv. De tre perspektiven i sig kan 
skilja sig åt, däremot poängterar han att samtliga ser individers lärande i en social interaktion. 
Vidare redovisar Granberg för det tredje synsättet på lärande som kunskapsbildning. Han 
menar på att det är produkten ur lärandet som står i fokus istället lärandets processer. Vi ser 
att detta är intressant för vår studie då vi undersöker hur lärande möjliggörs inom programmet 
och dess sociala kontext. Det är även intressant med Granbergs tredje synsätt, för själva 
produkten av lärandet efter programmet.  
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Sammanfattningsvis menar Granberg (2010) att forskningen främst utgått från ett synsätt på 
lärande som sker inom individen, det vill säga som en individuell och mental process av 
konstruktion eller tillägnelse av kunskap. Detta är något som alltmer utmanas av ett synsätt 
på lärande som en förändring av utförande/deltagande och engagemang i de socialt uppburna 
praktiker som finns i arbetet.  

3.3 Kompetensutveckling 
Till en början låg fokus inom den arbetspedagogiska forskningen mot frågor som rörde urval 
och rekrytering, men även utbildning av anställda och ledare. Vidare har forskningens 
fokusområde expanderat till fenomen som miljö för lärande likväl till frågor som innebär att 
lärvillkor i arbetslivet får ett större fokus (Ellström et al, 2005). Den största delen av den 
pedagogiska forskningen i arbetslivet har sin grund i vuxenpedagogik, där betydelsen av 
bildning väger tungt. Vidare har fokus på bland annat kompetensutveckling kommit att 
dominera det här forskningsfältet på senare år. Det intressanta som studerades var hur 
människans nya kunskaper alstras, hur kunskaperna utvecklas och hur kompetensen kan 
komma att visas (Granberg et al, 2011). 

3.3.1 Kompetensutvecklingsstrategier 
Henrik Kock är fil. Dr i Pedagogik, med sitt forskningsprojekt strävar han efter att få öka 
kunskapen kring hur organisationer strategiskt genomför kompetensutveckling och vilka 
effekter som framkommer som en följd av det Kock (2010). Han har i den här studien 
bedrivit forskning om kompetensutveckling inom små och medelstora företag. Kock menar 
att forskning kring kompetensutveckling har till stor del baserats på studier av större företag 
och organisationer. 

Vidare menar Kock att tidigare forskning inom lärande på arbetsplatsen har dominerats av ett 
utbildningsperspektiv. Ur ett sådant perspektiv ses lärande som en aktivitet där individen 
uppnår ny kunskap och processen kan beskrivas som en överförings – och tillägnelseprocess. 
Förvärvande av ny kunskap har betraktats som en medveten aktivitet, vilken designas och 
planeras samt kan relateras till ett mätbart utfall, i form av till exempel betyg eller ett 
certifikat. Ur ett alternativt perspektiv på lärande ses lärande som en process där individen 
agerar, handlar och deltar i aktiviteter tillsammans med andra människor. I det här 
perspektivet på lärande talas det inte om en överföringsprocess utan lärande karaktäriseras av 
en deltagandeprocess, där möjligheterna för individen att samverka och interagera ses som 
nödvändiga. Från ett deltagande perspektiv handlar inte alltid kompetensutveckling om att 
tillföra ökade kunskaper hos individer, utan snarare om att uppmärksamma de sociala 
sammanhang där lärande kan äga rum (Kock, 2010). 

I sitt forskningsprojekt kartlägger Kock tidigare empirisk forskning för att sedan studera 17 
mindre företag. Med utgångspunkt i sin forskning redogör han för olika typer av strategier 
som företagen använder sig av i sitt kompetensutvecklingsarbete. Trots den varians som 
fanns mellan de studerade företagen kunde han urskilja tre olika strategier: 

● En formell utbildningsstrategi 
● En OTJ-strategi (on-the-job - strategi), vilken har inslag av formell utbildning 
● En integrerad strategi 
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Vidare beskriver Kock (2010) att den formella utbildningsstrategin innebär 
kompetensutveckling, vilken sker i form traditionell undervisning med både externa och 
interna lärare. Undervisningen kan ske antingen i lokaler belägna inom företaget alternativt 
hos en särskild utbildningsanordnare. OTJ-strategin med inslag av formell utbildning är 
främst baserad på lärande som sker i det dagliga arbetet, genom OTJ-aktiviteter, även kallad 
”on-the-job-training”. En OTJ-aktivitet kan exempelvis vara någon form av arbetsrotation 
och handledning som kan kompletteras med en kortare alternativt längre formell utbildning. 
Den sista strategin, integrerad strategi, är en formell utbildning som varvas med OTJ-
aktiviteter och det informella lärandet på arbetsplatsen. Den integrerade strategins formella 
utbildning är medvetet planerad för att kunna stödja OTJ-aktiviteter och informellt lärande i 
arbetet. Kock menar att de olika strategierna för kompetensutveckling kan kombineras, vilket 
är vanligt förekommande i praktiken (Ibid.). 

Kock (2010) har utifrån sitt resultat skapat en modell vilken ser på arbetsplatsens 
kompetensutveckling utifrån tre komponenter: de effekter som ges av kompetensutveckling, 
de strategier för kompetensutveckling som framkommit och även samspelet med 
arbetsplatsens lärmiljö. Genom modellen betonas vikten av att se på kompetensutveckling 
som ett samspel mellan flera olika faktorer på arbetsplatsen. 

Syftet med de kompetensutvecklingsstrategier som Kock presenterar är att med vissa 
aktiviteter kunna öka kompetensen hos medarbetarna inom företaget. Aktiviteterna kan bestå 
av exempelvis, externa och interna utbildningar, karriärutveckling eller förändring av de 
anställdas arbetsuppgifter (Ibid.). 

Utifrån den tidigare forskningen i kombination med sin studie av 17 mindre företag har Kock 
(2010) studerat vilka strategier som faktiskt används för kompetensutveckling i företagen och 
därmed tagit fram två huvudtyper av strategier: 

● En formell kompetensutvecklingsstrategi 
● En integrerad kompetensutvecklingsstrategi 
 

En formell kompetensutvecklingsstrategi baseras huvudsakligen på utbildningar/kurser som 
är interna eller externa. Den formella strategin karaktäriseras av ett större fokus mot den 
enskilde individen, där syftet är att fördjupa eller bredda kompetensen hos den anställde. Den 
integrerade kompetensutvecklingsstrategi är i huvudsak inriktad mot utveckling av 
verksamheten, exempel på detta kan vara ett nytt kvalitetssystem eller införande av 
teamorganisation. Men i den integrerade kompetensutvecklingsstrategin kan även 
utbildningar/kurser som är externa eller interna förekomma (Kock, 2010). 

Vikten av arbetsplatsens lärmiljö är något som Kock tar upp i resultatet av sin studie. Företag 
kan ha en stödjande lärmiljö, vilket innebär en lärmiljö som i hög grad antas utgöra ett stöd 
för de satsningar företagen gör på kompetensutveckling. Ett företag kan även präglas av en 
begränsad lärmiljö, vilket innebär en lärmiljö som i låg grad antas utgöra ett stöd för företags 
satsningar på kompetensutveckling. Resultatet av studien visar bland annat att om en 
integrerad kompetensutvecklingsstrategi använts i en stödjande lärmiljö, fick de högre 
effekter av kompetensutveckling. I en begränsad lärmiljö identifierades lägre effekter för 
både den formella och den integrerade strategin av kompetensutveckling (Ibid.). 
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Även om användningen av en integrerad kompetensutvecklingsstrategi inom en stödjande 
lärmiljö på arbetsplatsen leder till högre effekter, menar Kock att det inte ska tolkas som att 
en formell kompetensutvecklingsstrategi bör undvikas. Det förekommer nämligen att grupper 
som innehar en högre befattning och längre formell utbildning efterfrågar en mer 
kursorganiserad kompetensutveckling. Utmaningen är snarare att lyckas utforma en 
integrerad strategi där även utbildningar/kurser kan ha en stödjande effekt på individens 
utveckling likväl som för företagets verksamhetsutveckling (Kock, 2010). 

För att sammanfatta resultatet av forskningsprojektet, kom Kock fram till att arbetsplatser 
som innehar en stödjande lärmiljö använder sig i högre grad utav en integrerad strategi för 
kompetensutveckling. Lärmiljön på arbetsplatsen utgör en stor betydelse för resultatet av 
lärande i arbetet, en stödjande lärmiljö ses som mer gynnsam än den begränsande lärmiljön. 
Det finns begränsade skillnader mellan användningen utav den integrerade och den formella 
strategin, själva kompetensstrategin utgör en mindre betydelse för resultatet. Resultatet visar 
dock att den mest gynnsamma kombinationen vid kompetensutveckling, är vid användning av 
en integrerad strategi i en stödjande lärmiljö (Kock, 2010). För vår studie är det bland annat 
intressant att se på hur lärmiljön kan utgöra en betydelse inom kompetensutveckling. Men 
också de olika kompetensutvecklingsstrategierna. Utifrån programmets beskrivning ser vi det 
som att utformningen liknar en integrerad strategi. 

3.3.2 Arbetsplatslärande  
Inom ekonomisk forskning lyfts lärande på arbetsplatsen och innovation fram som viktiga 
beståndsdelar för att kunna generera affärsmässiga- och jämförande fördelar till en ekonomi, 
som till synnerhet är konkurrensutsatt. Med andra ord riktas fokus mer mot organisationen på 
marknaden. Utbildningsforskningen ser istället lärandet på arbetsplatsen som en grund för att 
möjliggöra en vidare professionell utveckling och genom det att den egna professionen ska 
bibehålla, utveckla eller öka den konkurrenskraften som råder (Bierma & Eraut, 2004). 
Vidare för att belysa utbildningsforskningen inom arbetsplatslärande, inspireras forskningen 
även av debatten om att människan ständigt är i behov av att utveckla sitt lärande och sin 
förmåga att kunna växa som person. Vilket resulterar i att det erfarenhetsbaserade- och 
livslånga lärande lyfts upp som viktiga delar i lärandet på arbetsplatsen (Miettinen, 2000). 
Därför är en växande central forskningsfråga inom arbetsplatslärande, hur arbetsplatsens 
lärandemiljö fungerar (Elkjaer & Wahlgren, 2005). Vi ser den här tidigare forskningen som 
relevant för vår studie, där vi ser att programmet för potentiella chefer som en grund till att 
möjliggöra en vidare professionell utveckling. Den är även intressant för oss, då vi ämnar 
studera lärmiljön inom programmet.   

 
Susanna Paloniemis (2006) studerar hur upplevelsen av erfarenhet och dess innebörd 
gällande kompetens samt arbetsplatslärande upplevs bland anställda. Studien baseras på 
intervjuer med anställda på sex finska företag inom olika områden, bland annat aktiebolag, 
bank, apotek och handelsträdgård. Syftet med hennes studie är att identifiera olika variationer 
som de anställda uppfattar gällande komponenterna: erfarenhet, kompetens och 
arbetsplatslärande. 

 
Resultatet visar att arbetsbaserad erfarenhet är den viktigaste grunden för att kunna uppnå 
kompetensutveckling på arbetsplatsen. De anställda ser att arbetsplatsen är den viktigaste 
lärandemiljön, där arbetserfarenhet är det som ger upphov till ny kompetens i 
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arbetsplatslärandet. Desto fler nya situationer en anställd möter, desto mer erfarenhet byggs 
på, vilket i sin tur resulterar i att kompetensen genereras ytterligare. Arbetsplatsen ses även 
som en miljö där möjlighet finns att kunna interagera med kollegor. Vikten av att få delta i 
sociala sammanhang tycks vara viktig för de anställda, där dessa situationer ses som en 
möjlighet för ytterligare erfarenhetsutbyte och på det viset bidra till sin egen 
kompetensutveckling och även ökat självförtroende (Paloniemis, 2006). Paloniemis studie 
berör sådant som lärmiljö, kompetens och erfarenheter, vilket är intressanta för oss när vi ska 
se på hur lärande möjliggörs inom den lärmiljö programmet utgör.  

 
Vidare menar Paloniemis att vissa arbetsuppgifter kräver kompetens som är implicita till sin 
natur, för att kunna utföra de specifika uppgifterna. Den tysta kunskapen och de praktiska 
färdigheter som olika arbetstagare besitter, blir en värdefull bro till kompetens, utöver det 
traditionella formella lärandet som erbjuds på arbetsplatsen. Därför ser Paloniemis (2006) 
vikten av att det finns erfarenhetsbaserad kompetens och tystkunskap, för att kunna 
organisera lärandet på arbetsplatsen utifrån nämnda faktorer. 

 
Knud Illeris (2007) talar även om att individens attityd har en betydelse för dess lärande. 
Vidare menar han att individens drivkraft till lärande utgörs av dennes identitet, motivation 
och sin egen självkänsla. Utfallet av individens utveckling och lärande styrs av dennes attityd 
till lärande. En negativ attityd kan utgöra en problematik för lärandet, det utgör en risk att 
lärandet blockerats, vilket är något som uppstår omedvetet hos individen. En följd av 
individens negativa attityd är att denne sätter sig i en försvarsposition, vilket i sin tur kan 
medföra en obalans i dess identitet och självkänsla. Att lärandet avvisas, förvrängs eller 
blockeras kommer som en påföljd av individens försvarsposition. Illeris (2007) menar att om 
det finns en stark motivation och trygghet är de tidigare nämnda utfallet något som kan 
undvikas. Utöver individens attityd till lärande, kan även utbildningsnivå, 
utbildningserfarenheter och individens sociala bakgrund vara avgörande faktorer för dennes 
lärande. Den tidigare forskning Illeris utfört, ser vi kunna stödja oss för att förstå och 
beskriva deltagarnas drivkraft och attityder till lärande inom programmet.  

3.4 Kompetensutveckling i offentlig förvaltning 
Under senare år har det gjorts studier på förutsättningar för kompetensutveckling inom 
offentlig verksamhet, samt dess likheter och skillnader gentemot den privata sektorn. Det 
antas att praxis inom offentliga organisationer och dess kompetensutveckling grundas på 
samspel mellan omgivningsfaktorer och yttre kontext samt faktorer som rör organisationens 
inre kontext (Ellström & Kock, 1993). Den offentliga verksamheten, tycks av många 
författare, ha en mer komplex omgivning och relationer jämfört med privata verksamheter. 
Det kan bero på den frånvaro som existerar av olika marknadsmekanismer, även den 
möjlighet till insyn av verksamheten som utomstående parter har. Den senaste aspekten kring 
det här forskningsfältet rör den låga marknadsstyrningen och den höga graden av insyn, vilket 
resulterar i behovet av anpassning och ökad legitimitet som de institutionella föreställningar 
ställs i förhållande till de krav som ställs från omgivningen (Hagström, 1988). Det kan bli 
problematiskt att möta de krav som ställs från omgivningen, då offentlig verksamhet kan 
anses sakna tillförlitlig kunskap om att nå mål. För att kunna stärka verksamheters status och 
legitimitet behövs ständigt arbete med att utveckla exempelvis 
personalgruppsammansättningar, som utgör en grund av olika kompetenser. På så sätt kan de 
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varierande yttre kraven ständigt mötas då det finns en större blandning av kompetens 
(Ellström & Kock, 1993).   

3.4.1 Kompetensutveckling inom den offentliga sektorn 
I över ett decennium har kompetensutveckling utgjort ett nyckelbegrepp av modern 
förvaltning i både den offentliga och den privata sektorn. Innebörden och dess praxis har i 
viss mån varit olika i de båda sektorerna. I synnerhet inom den offentliga sektorn, där 
kompetensutveckling varit besläktat med ett flertal andra slagord som karaktäriseras av 
dominerande nyliberala politiska uppfattningar, som till exempel New Public Management, 
livslångt lärande, decentralisering och marknadsorientering (Hjort, 2008). 

Forskaren Katrin Hjort har utfört en studie som berör kompetensutveckling inom den statliga 
sektorn i Danmark. Studien är baserad på de reformer som den danska välfärdsstaten 
genomgått under det senaste decenniet. Likt Sverige har det danska välfärdssystemet fri 
sjukvård, social trygghet och fri - eller skattebetald utbildning. Vilket är något som har setts 
som för dyrt och ineffektivt. 

Något som uppmärksammas i studien är bland annat att flera välfärdsinstitutioner gått från att 
finansieras med offentliga medel till att bli företag som är privatägda, vilket utgör att 
begreppet kompetensutveckling får en viktig roll i denna omvandlingsprocess. 
Kompetensutveckling har blivit det nya tillvägagångssättet att styra serviceorganisationer 
likväl som i de professioner där kompetensutveckling ses som ett alternativ för att ta sig an 
mer avancerade uppgifter, högre löner, bättre jobb eller högre status i organisationshierarkin 
(Hjort, 2008). 

Enligt Hjort (2008) kan vi se kompetensutveckling från två olika perspektiv. Det första är ur 
ett politiskt perspektiv, där kompetensutveckling är mer en fråga om ekonomisk tillväxt. Det 
andra är ett administrativt perspektiv, där kompetensutveckling mer kan ses som en aktivitet 
för att möjliggöra genomförandet av nya metoder för kontroll och styrning i den offentliga 
sektorn. Faktorer som kvalitet, mätbara mål och effektivitet utmanar nu det som tidigare var 
av stor vikt för staten, det vill säga att ha en god utbildnings-, hälso- och socialt system. 

Något som Hjort har sett i sin studie är att omvandlingen av den offentliga välfärden till mer 
privatiseringar har bidragit till att kompetensutveckling inom vård, skola och socialarbeten 
utgör viktiga medel inom ekonomin. Kompetensutveckling har därmed bidragit till att 
hierarkiseringen av de sociala tjänsterna inom den offentliga sektorn har ökat. Vilket har lett 
till att medarbetarna har börjat med dokumentation och rapportering för att legitimera sig och 
sitt arbete. De levererar även all information som anses vara nödvändig vid utvecklingen av 
chefstekniker, sådan information kan bestå av utvärderingar, mätningar/statistik och 
bedömningar (Ibid.). 

I studien redogörs att inom de offentliga myndigheterna har dess synsätt och fokus mot 
kompetensutveckling gått från idealism och holism till mer funktionalism samt rationalism. 
Förändringen inom de offentliga myndigheterna baseras på de förutsättningar som krävs för 
att kunna hantera det ständigt föränderliga kunskapssamhället, vilket ska ske genom den 
tekniskt-instrumentella synen på kunskap (Hjort, 2008). 
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Vår studie berör en organisation som verkar inom den offentliga sektorn. Vi ser därför att 
Hjorts forskning är intressant i förhållande till vår studie, då den berör den offentliga 
verksamheten och hur kompetensutveckling har börjat spela en större roll där. Vidare 
kommer vi inte att kunna applicera alltför mycket från hennes tidigare forskning på vår 
studie. Vi ser ändå att forskningen är intressant, eftersom den är utförd inom den miljö vi 
verkar i, den offentliga förvaltningen och som vi ämnar bidra med ytterligare forskning inom. 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Den tidigare forskningen inom arbetsplatslärande och kompetensutveckling är intressant i 
förhållande till vår studie på många sätt, i de flesta kan vi hitta stöd i att förstå vårt empiriska 
material. Granbergs (2010) tidigare studie poängterar vikten av själva produkten av lärandet, 
vilket är intressant i förhållande till vår studie då vi ämnar ta reda på hur lärande möjliggörs 
för programmets deltagare. Vidare nämner Kock (2010) hur stor betydelse arbetsplatsens 
lärmiljö kan ha för kompetensutveckling. Detta är något som vi ser är kopplat till vår studie 
där vi även undersöker hur lärande möjliggörs inom den lärmiljö som programmet utgör. 
Med det sagt hoppas vi att vår studie kan komma med ett ytterligare bidrag, när vi undersöker 
vilka konsekvenser som kan komma av den specifika lärmiljön.  

Paloniemis (2006) studie kan ge oss stöd vid bearbetning av vårt material och för att besvara 
vårt syfte. Studien berör kompetens, lärandemiljö och erfarenheter, vilket är begrepp som vi 
kommer att stöta på under vår studie. Hon poängterar vikten av att som deltagare ställas inför 
nya situationer, för att skapa nya erfarenheter och ny kompetens. Vidare nämner även Bierma 
och Eraut (2004) i sin forskning vikten av lärmiljön på arbetsplatsen, vilket är förenat med att 
vi intresserar oss för programmets lärmiljö. De nämner även hur lärande på arbetsplatsen kan 
ses som en grund för professionell utveckling. Vilket vi ser vara relevant för vår studie, då 
programmet för potentiella chefer kan utgöra en grund för en professionell utveckling. De 
Miettinen (2000) samt Elkjaer och Wahlgren (2005) nämner om arbetsplatslärande ger en 
bredare förståelse för vikten av lärande på arbetsplatsen, dock är det inget vi kommer att 
beröra vidare i vår studie. Utifrån Illeris (2007), ser vi att hans forskning ska kunna stödja oss 
i att beskriva och förstå deltagarnas attityder och drivkrafter för lärande inom programmets 
lärmiljö.  

Vi har tidigare nämnt att Hjorts (2008) tidigare forskning är intressant då den verkar inom 
den offentliga verksamheten och kompetensutvecklingens betydelse där. Vi tror dock inte att 
vi kommer kunna applicera den forskningen på just vårt material. Forskningen är snarare 
intressant för oss i att den verkar inom den offentliga verksamheten, vilket även vår studie 
gör. Resultat av vår studie kan bidra med ytterligare forskning mot kompetensutveckling 
inom offentlig verksamhet.  
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4. Teori 
I följande del redovisas den teoretiska utgångspunkt vi valt i den här studien.  
Den teoretiska utgångspunkten kommer att användas i studiens analys för att stödja oss i att 
tolka det empiriska materialet. I den här uppsatsen har vi valt att utgå ifrån ett kontextuellt 
perspektiv på lärande, tillsammans med hur lärande kan påverkas utav drivkrafter. Vi har valt 
följande perspektiv på grund utav att vi vill se hur de tidigare deltagarna upplever att lärande 
möjliggörs inom programmet, med andra ord inom dess kontextuella sammanhang.  

4.1 Handlingsteoretisk referensram 
Ellström (1996) menar att det är svårt att urskilja lärande i det dagliga arbetslivet eftersom 
lärande och arbete ses som två processer, vilka är sammanflätade med varandra. Arbete inom 
de moderna verksamheterna förutsätter alltmer att medarbetarna kontinuerligt ska lära sig 
något nytt och att de ständigt bör ske en utveckling hos dem. En annan viktigt förutsättning 
för att skapa ett effektivt lärande är aktiv medverkan och delaktighet i den kulturella och 
sociala gemenskapen, där individens kunskaper och förmågor ska komma till användning. 
Vidare menar Ellström, för att kunna förstå hur individen påverkas av en arbetsprocess och 
de krav som ställs på individen, krävs det en mer grundläggande teori på mänskligt 
handlande. Samtidigt förutsätter det en teori med mer grundläggande kunskaper om hur det 
mänskliga handlandet har förändrats och formats. Begreppet ”handling” utgör den centrala 
länken i detta sammanhang. Ellström beskriver det kontextuella perspektivet på lärande, 
vilket bland annat kan förklara hur vi lär oss nya saker. Vidare tar Ellström upp hur individers 
motivation till lärande kan påverkas av inre och yttre drivkrafter (Ellström, 1996).  

4.2 Kontextuellt perspektiv 
Inom det kontextuella perspektivet sker lärande i ett socialt eller kulturellt sammanhang. 
Kunskap anses vara kontextbundet, med andra ord kan det vara svårt att frigöra kunskap från 
dess sammanhang. Med det menas att kunskapen är omsluten av ett socialt- och kulturellt 
nätverk som består av olika verksamheter, relationer och innebörder. Inom det kontextuella 
perspektivet innebär lärande att individer tillägnar sig kunskap genom att individen deltar 
aktivt i arbetsgemenskapen. Genom det aktiva deltagande tillägnar sig individen det 
tankesätt, handlingsmönster och kultur som arbetsgemenskapen präglas av. Lärandet ses då 
som en social process, där individen skaffar sig eller vidareutvecklar sina förmågor inom 
yrket. Därmed sker en utveckling av ens yrkesroll och den yrkesmässiga identiteten. Det 
kontextuella perspektivet har inte bara ett fokus på den enskilde individen, utan ser individen 
istället som en del av en arbetsgemenskap. Därmed ses individens lärande som oskiljaktigt 
från de begränsningar och möjligheter som verksamheten kännetecknas av, exempelvis 
etablerade yrkesidentiteter och traditioner. Det råder ett ömsesidigt beroendeförhållande 
mellan å ena sidan individens eget lärande och utveckling, å andra sidan verksamhetens 
utveckling och utformning. Inom det kontextuella perspektivet läggs fokus mot ett informellt 
lärande, d.v.s. ett lärande som baseras på erfarenheter. Individen anammar erfarenheter 
genom ett praktiskt handlande och i ett lärlingskap. En betydande del i detta är att 
verksamheten ger individen möjlighet att aktivt få delta och utvecklas i det dagliga arbetet. 
Detta förutsätter att de olika lärtillfällen som kan uppstå i det dagliga arbetet blir tillgängliga 
för individen (Ellström, 1996). 
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Inom det kontextuella perspektivet riktas fokus mot den erfarenhetsbaserade kunskapen. 
Utifrån det här perspektivet finns ingen på förhand plan om hur individen bör agera, utan 
handling sker genom intentioner under tiden som individen handlar i en viss situation, vilka 
kan vara av en mer eller mindre omedveten karaktär (Ibid.). 

 
Kritikerna till det kontextuella perspektivet menar att det erfarenhetsbaserade lärandet kan 
utgöra en rad begränsningar, vilket beror på att det erfarenhetsbaserade lärandet är kopplat till 
en specifik situation eller sammanhang. Detta resulterar i att det är svårare att placera den 
kunskapen i en ny och okänd situation. Det finns risker att ett kontextuellt perspektiv kan leda 
till att för mycket fokus läggs på kravet av implicit, intuition och ett erfarenhetsbaserat 
lärande i arbetet (Ellström, 1996). 

4.3 Inre och yttre drivkrafter till motivation för lärande 
Individers motivation är väl sammankopplad med dess förmåga att kunna förändra handlings- 
och tankemönster som är rutinmässiga. Ellström (1996) likställer motivation som drivkrafter 
vilka styr våra handlingar och varför vi väljer att prioritera vissa handlingar framför andra. 
Vidare nämner han att vårt handlande drivs av yttre respektive inre drivkrafter och beskriver 
dem enligt följande. Den yttre drivkraften omfattar ett handlande där individens strävan efter 
att uppnå vissa yttre belöningar är grundade på viljan att uppfylla de yttre kraven samt 
undvika misslyckande eller bestraffning. Exempel på när de yttre drivkrafterna kan komma 
till uttryck är när en individ deltar i en utbildning i avseende att höja sin lön, att det ses som 
meriterande eller på grund av krav från överordnad (Ellström, 1996).  

 
Den inre drivkraften grundas i att handlingen i sig har ett egenvärde, vilket gör att resultatet 
av individens handlande är delvis intressant men ändock oberoende av dess utfall. Den inre 
drivkraften kan komma till uttryck genom exempelvis att individen deltar i utbildningar för 
att denne upplever att innehållet i utbildningen är meningsfullt och tillfredsställande (Ibid.).  

 
I arbetssammanhang finns det risker med den yttre drivkraften, vilket innebär att lärandet kan 
anses bli okritiskt och analytiskt bristande samt att det kan främja individens rutinmässiga 
handlande. Vilket kan leda till att individen får en lägre arbetstillfredsställelse eftersom dess 
attityd till lärande och arbete är likgiltigt. När det kommer till den inre drivkraften ses den 
snarare kunna leda till ett reflektivt och kunskapsbaserat handlande, vilket kan utgöra en 
högre arbetstillfredsställelse (Ibid.).  

 
Ellström (1996) menar också att i en stor del av vårt handlande finns båda typerna av 
drivkraft, därför är det intressanta var tonvikten ligger i handlandet hos deltagarna.  
Eftersom vår studie utgår från det kontextuella perspektivet ser vi det som att den inre 
drivkraften hos deltagarna kommer utav den yttre drivkraften, det vill säga det kontextbundna 
sammanhanget och i det här fallet programmet.  

 
Sammanfattningsvis kommer programmet för potentiella chefer vara vår utgångspunkt i 
studiens analys, där fokus riktas mot hur lärande möjliggörs för programmets deltagare. För 
att besvara vårt syfte och frågeställningar har vi valt att utgå från det kontextuella 
perspektivet på lärande, eftersom vi ämnar undersöka deltagarnas lärande inom kontexten av 
programmets lärmiljö. Vidare har vi valt att använda oss av Ellströms (1996) syn på 
drivkrafter för lärande, för att förstå konsekvenserna av vad som genereras av lärmiljö.  
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5. Metod 
I det här kapitlet ämnar vi i att ge klarhet i de överväganden som gjorts gällande val av metod 
och dess relation till studiens syfte: att utveckla kunskap om lärande i anslutning till ett 
utbildningsprogram för potentiella chefer inom offentlig förvaltning. Fokus riktas mot hur 
lärande möjliggörs för programmets deltagare. Tillämpningen av forskningsprocessen 
presenteras samt en redogörelse för studiens tillvägagångssätt. Metodansatsen kommer att 
beskrivas tillsammans med motiveringar till de metodval som gjorts. Slutligen för vi en 
diskussion om studiens tillförlitlighet och etiska överväganden.  

5.1 Metodansats 
I vår studie ämnar vi nå kunskap kring vår problemformulering. För att vi ska kunna ta till oss 
den kunskapen vi söker och därmed ha möjlighet att besvara våra forskningsfrågor, är det 
viktigt att välja rätt tillvägagångssätt. Metodval grundar sig i vad som ska undersökas och 
inom vilket område det handlar om, men framförallt hur forskningsfrågorna är formulerade. 
Vissa metodval lämpar sig därför bättre än andra, för att på ett systematiskt sätt kunna ta till 
sig kunskapen på bästa sätt (Thomassen, 2007). Med rätt metodval finns det en ökad 
sannolikhet att resultatet av studien ger det som den faktiskt avsågs att mäta (Bjereld, 2009). 

  
Våra forskningsfrågor har vi formulerat på ett sådant sätt som förhoppningsvis möjliggör en 
djupare förståelse i deltagarnas upplevelse av lärandet inom programmet. Vidare vill vi få ta 
del av hur deltagarna upplever lärmiljön i programmet och vilka konsekvenser som kan 
tänkas genereras av programmets miljö, men också hur vi kan förstå dessa konsekvenser 
utifrån drivkrafter för lärande. Det gör att våra frågeställningar riktar sig åt ett mer subjektivt 
och tolkningsinriktat svar, då vi ämnar undersöka upplevelser, erfarenheter och förväntningar 
hos deltagarna, på en djupare nivå (Bryman, 2011). Därför är en kvalitativ forskningsstrategi 
det metodvalet som vi har valt att använda oss av för att kunna vinna kunskap på rätt sätt i det 
vi söker (Bjereld, 2009). 

  
Valet att använda oss av en kvalitativ metod, med intervju som tillvägagångsätt tror vi 
kommer kunna ge oss en djupare insikt samt förståelse i vårt studieområde. Vårt empiriska 
material med intervjuutsagor kommer hjälpa oss att kunna sätta oss in i de tidigare 
deltagarnas subjektiva uppfattning, om hur lärande möjliggörs för programmets deltagare. 
Därmed även upplevelsen av lärmiljön och de konsekvenser som kan genereras av lärmiljön. 
Målet med analysen av intervjuutsagorna är att förstå innebörden av deltagarnas uppfattning, 
istället för att söka en ren förklaring, ett samband eller någon form av frekvens. Det 
intressanta är att kunna se hur programmet upplevs och därmed även analysera hur de olika 
uppfattningarna skiljer sig åt (Larsson, 2007). Det blir även intressant att se hur deltagarnas 
upplevelser kan likna vid varandras.  
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5.2 Metod för datainsamling 
Kvalitativa metoder har olika tillvägagångssätt, bland annat olika typer av observationer eller 
intervjuer. Studiens syfte och frågeställningar har legat till grund till valet av metod, för att vi 
skulle få en tydligare uppfattning av deltagarnas erfarenheter samt upplevelser kring deras 
lärandeprocesser i programmet. Vi ansåg därför att intervjuer skulle lämpa sig bäst som 
tillvägagångssätt (Ahrne & Svensson, 2011). Genom intervjuer tänkte vi att vi skulle få mer 
djupgående och personliga beskrivningar av deltagarnas erfarenhet av programmet. Kvale 
och Brinkmann (2014) poängterar att den största fördelen med intervju som metod är att det 
kan skapa en djupare inblick i respondenternas berättelser. 

  
Studiens frågeställningar riktar fokus mot hur lärande möjliggörs för deltagarna inom 
programmets olika delar. Vi valde därför att utföra semistrukturerade intervjuer, där vi 
medvetet riktar in intervjuerna till bestämda ämnen och frågor som har förberetts på förhand. 
Den valda intervjuformen är delvis öppen, men vi som leder intervjun har ändå möjligheten 
att styra samtalet för att det inte ska sväva ifrån vad vi efterfrågar. Det finns även möjlighet 
till att ha helt öppna intervjuer, där respondenterna för samtalet utan några speciella frågor. 
Fördelen med den typen av intervjuer är att oförutsägbara ämnen kan tas upp, som är givande 
för studien. En nackdel är dock att ämnen som tas upp kan bli allt för avlägsna, gentemot vad 
studiens syfte och frågeställningar efterfrågar (Dalen, 2011). Vi valde därför en 
semistrukturerad intervju, för att i möjligaste mån hålla resultatet nära studiens syfte. 

  
Vi hade kunna spara tid genom att intervjua våra respondenter i en och samma gruppintervju, 
eftersom alla respondenter har deltagit i samma program. Den typen av intervjuform kan 
främja diskussionsnivån och leda till djupare analyser samt reflektioner kring ämnen som 
behandlas (Ahrne & Svensson, 2011). Nackdelen med den typen av intervjuform är att det 
lätt kan förvrida sanningsenliga svar, då starkare personligheter i gruppen kan influera andras 
åsikter och mentalitet. För att möjligaste mån få mer personliga svar valde vi istället att 
planera in enskilda intervjuer med en respondent i taget. Respondenterna får då möjligheten 
att på ett subjektivt och personligt perspektiv, kunna berätta sina upplevelser och erfarenheter 
(Ibid.). 

  
Vid användning av en semistrukturerad intervju är det viktigt att ha utarbetat en intervjuguide 
som består av frågor, vilka är uppdelade i centrala teman som tillsammans täcker upp 
studiens viktigaste områden (Dalen, 2011). Vi utformade därför vår intervjuguide med 
studiens bakgrundsmaterial i åtanke. Tanken var att kunna vägleda respondenterna i områden 
som de kände igen från programmet. Utöver bakgrundsfrågor och avslutande frågor delade vi 
upp intervjuguiden utifrån programmets olika delar: teori, praktik och reflektion. Detta var 
verkligen till hjälp för att kunna styra intervjuerna i rätt riktning och att diskussionen höll sig 
inom ramarna för vad vi efterfrågade (Dalen, 2011). Vidare i utformningsprocessen av själva 
intervjufrågorna hade vi studiens syfte och frågeställningar framför oss. Frågeställningarna 
bröt vi ner till flera frågor och kopplade dem till de olika områdena. Varje intervjufråga som 
vi tog fram, är direkt eller indirekt kopplad till frågeställningarna och studiens syfte. Vi 
arbetade mycket med “områdesprincipen” som Monica Dalen (2011) lyfter som en viktig del 
vid utformning av en intervjuguide. Tanken är att vänta med att ställa de centrala frågorna, 
för att kunna få respondenten mer bekväm, för att sedan kunna övergå mer naturligt till frågor 
som är mer känsliga eller kräver ett förtroende för att få ett sanningsenligt svar. 
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Trots att vår intervjuguide följde en viss ordning kunde det hända att ordningsföljden blev en 
annan under vissa intervjuer, då respondenterna hann täcka upp eller gå in på någon annan 
fråga i ett och samma svar (Bryman, 2011). Vilket gjorde att vi kände oss flexibla i att kunna 
ställa följdfrågor, för att respondenterna skulle kunna förtydliga sina intressanta eller oklara 
utsagor. Trots att andra oförberedda frågor besvarades kunde intervjun hålla sig inom ramen 
för det som ämnades undersökas, då vi visste klart vilka områden och teman vi skulle hålla 
oss inom (Dalen, 2011).  

  
Vi valde att inte inkludera vår intervjuguide vid utskick av missivbrevet på grund av att vi 
ville få de mest spontana svaren på våra frågor, vad de känner och tänker just i stunden. Vi 
såg att det kunde finnas risker med att skicka ut intervjuguiden i förväg, att deltagarna kunde 
bli för styrda av intervjufrågorna och eventuella misstolkningar av frågorna kunde uppstå. Vi 
är medvetna om att det finns för- och nackdelar med att inte välja att skicka ut 
intervjufrågorna i förväg. En fördel med att låta deltagarna ta del av intervjufrågorna innan, 
hade varit att det fick en möjlighet att kunna reflektera och få fram mer eftertänkta svar. Det 
vi kom på i efterhand var att det hade varit bra att förbereda deltagarna mer ingående om 
vilka områden våra intervjufrågor ämnade beröra, utan att behöva skicka ut de specifika 
frågorna. Det hade möjliggjort att deltagarna hade fått en chans att reflektera över 
programmets olika moment och eventuellt givit oss mer djupgående svar. 

Alan Bryman (2011) diskuterar att det är gynnande för resultatets tillförlitlighet att utföra 
testintervjuer med de intervjufrågor som förberetts. Dels för att kunna uppskatta hur lång tid 
intervjuerna kommer att ta, men också för att se hur väl frågorna som ställs mäter det som 
avses att mäta. Vi valde dock att inte göra några testintervjuer, på grund av att vi inte hade 
någon möjlighet att göra en testintervju med någon som ej har gått programmet, eftersom 
frågorna är specifikt utformade efter programmet. Intervjufrågorna kräver att testsubjektet har 
genomgått samma program för att resultatet av testintervjun ska bli trovärdigt.	  

5.3 Deltagare och urvalsprocess 
Eftersom vårt syfte är att se hur lärande möjliggörs för programmets deltagare, behövde vi 
intervjua ett antal av de deltagare som gick programmet under samma period. Samtliga 
deltagare i programmet var av relevans för att besvara våra forskningsfrågor. Vi intervjuade 
totalt sju stycken personer som hade deltagit i programmet för potentiella chefer inom 
Försäkringskassan. Samtliga deltagare är bosatta och verksamma i olika delar av landet. Tre 
av sju deltagare är idag enhetschefer, medan tre av sju deltagare har tagit andra yrkesroller 
inom organisationen. En av sju deltagare har idag samma yrkesroll som innan programmet. 

  
Inför den här studien kontaktade vi de som arbetar med kompetensutveckling inom 
Försäkringskassan, de gav oss en positiv respons på vår förfrågan och vi fick möjligheten att 
undersöka deras program för potentiella chefer. Vidare kontaktades tidigare deltagare internt 
av kompetensutvecklarna, för att informera att en studie skulle göras med syfte att studera hur 
deltagarnas lärande möjliggörs inom programmet. Vår studie kräver ett målinriktat urval, 
därför kontaktades samtliga programdeltagare då alla är av direkt relevans för studiens 
forskningsfrågor, i och med att alla har deltagit i samma program (Bryman, 2011). De 
tidigare deltagarna i programmet fick sedan frivilligt kontakta oss för att anmäla sitt 
deltagande i studien.  
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5.4 Genomförande 
Det finns olika sätt att inhämta data inom kvalitativa metoder. Enligt Ahrne & Svensson 
(2011) är det därför viktigt att som forskare att ta ställning och reflektera över vilken metod 
som är mest lämpad för att besvara studiens frågeställningar. Vi ämnar undersöka de tidigare 
deltagarnas upplevelse av hur lärande möjliggörs inom programmet, vi har därför valt att 
använda oss av semistrukturerade intervju som vår datainsamlingsmetod (Larsson, 2005). Att 
använda sig av semistrukturerade intervjuer lämnar utrymme för forskare att få vara öppen 
för intressanta vändningar i samtalet, men samtidigt hålla sig till syftet under intervjun. 

Vår utgångspunkt är att få fram djupare och personligare berättelser om de tidigare 
deltagarnas upplevelser av programmet för potentiella chefer. Våra intervjufrågor utformade 
efter vårt syfte: att utveckla kunskap om lärande i anslutning till ett utbildningsprogram för 
potentiella chefer inom offentlig förvaltning. Fokus riktas mot hur lärande möjliggörs för 
programmets deltagare. För att kunna få ut mer exempel på konkreta situationer eller för att 
få mer utvecklande svar, konstruerades följdfrågor med koppling till syftet (Bryman, 2011). I 
studien är det även intressant att undersöka variansen och olikheterna i deltagarnas 
upplevelser av programmet. Vi vill se hur deltagarnas uppfattningar och upplevelser kan 
variera utefter inställning eller förväntning av programmet (Larsson, 2005).  

Vårt första steg inför vår undersökning var att få komma i kontakt med ett företag som har 
någon form av internutbildning för chefer. Vidare kände vi att det vore intressant att få ta del 
av hur en offentlig myndighet arbetar med kompetensutveckling. Vårt fokus riktades därför 
mot en av Sveriges största myndigheter, Försäkringskassan. Vi tog kontakt med 
Försäkringskassan via en mailadress till deras kundcenter, vi slussades sedan vidare till 
Försäkringskassans HR Helpdesk. Vi fick sedan kontaktuppgifter till två medarbetare på 
Försäkringskassans HR-avdelning, vi kontaktade en av medarbetarna inom HR, som i sin tur 
slussade oss vidare till de två kompetensutvecklarna på Försäkringskassan. Vi fick en positiv 
respons från kompetensutvecklarna på HR-avdelningen, efter ett telefonmöte för att ventilera 
våra tankar kring vår studie och vad dem kunde tänka sig att vi fick undersöka närmare, fick 
vi godkänt att genomföra studien. Vi hade sedan ett fysiskt möte med en av 
kompetensutvecklarna på Försäkringskassan, där vi gick igenom programmets upplägg och 
de interna arbetsmaterial som används till samt inför programmet. De tidigare deltagarna 
informerades internt om vår studie och fick frivilligt anmäla sitt intresse att medverka i vår 
studie. Samtliga deltagare som kontaktades internt fick ta del av vårt missivbrev. I 
missivbrevet inkluderade vi syftet med studien, varför deras upplevelser var av betydelse, de 
forskningsetiska principerna, allmän information om studien. I brevet fanns också våra 
kontaktuppgifter samt en uppmaning om att kontakta oss vid eventuella frågor. Inför 
intervjun hade vi både genom Försäkringskassans hemsida men framförallt genom de samtal 
och möten vi haft med våra kontaktpersoner, kunnat skaffa oss en god bakgrundsförståelse 
kring Försäkringskassan som organisation och programmet för potentiella chefer. Vilket 
gjorde att vi kunde ha en bra överblick om vad de tidigare deltagarna bör ha genomgått för 
moment under programmet och samtidigt ha möjlighet att specificera närmare vilket moment 
vi frågar kring. 

Vid våra enskilda möten med de tidigare deltagarna tackade vi för att de ställt upp, vi 
informerade deltagarna muntligt igen om att vi kommer att spela in samtalet. Samtliga 
deltagare blev tillfrågade angående inspelning av intervjun och gav samtycke till det.  Vi 
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informerade även återigen om att deras deltagande är frivilligt och kan därmed avslutas när 
de vill. Vi hade tidigare vid utskicket informerat om att intervjuerna skulle pågå i cirka 60 
minuter (Bryman, 2011). Något vi tog i beaktande var att det kan finnas risker med att ange 
en viss tid vid en intervju. Detta grundar sig i att om en intervju drar över på tiden kan den 
intervjuade bli tvungen att lämna under pågående intervju, eftersom den intervjuade 
eventuellt inte avsätter längre tid till intervjun än vad som är sagt (Ahrne och Svensson, 
2011). Vi tog ändå ett beslut om att ange en intervju längd, vilket baserade sig på en tanke om 
att deltagarna skulle vilja veta hur länge de kan tänkas behöva avsätta tid till intervjun, för att 
planera sitt ordinarie arbete. Även om vi inte utfört någon testintervju, kände vi oss bekväma 
med situationen och våra frågor samt att ett tidsintervall på cirka 60 minuter skulle vara gott 
nog för att få ut de material vi behövde för studien. Eftersom deltagarna var utspridda över 
landet höll vi intervjuerna över Skype, vilket underlättade för deltagarna att delta och vi 
kunde därmed även minimera eventuella tidsödande faktorer. Det är viktigt som forskare att 
tänka på att miljön kan vara en påverkande faktor av intervjun. Vid intervjutillfället är det 
därför viktigt att välja en miljö som är neutral men som samtidigt upplevs som trygg för 
deltagaren (Ahrne och Svensson, 2011). Eftersom våra intervjuer utfördes via Skype fick 
deltagarna möjligheten att själva välja en miljö som kändes passande och kunde kännas trygg 
för dem. Intervjuerna utförde vi i ett grupprum på universitet för att kunna skärma av 
eventuella störningsmoment. Under intervjuerna hade vi kameran på för att kunna skapa en 
interaktion och se varandra trots avståndet, vilket vi tror också kan öka en tillförlitlighet hos 
varandra. Vid utförande av intervjuerna var vi båda med vid alla tillfällen förutom vid ett, då 
deltagaren var tvungen att boka om sin intervju och en av oss inte hade möjlighet att vara 
med. För att undvika att intervjuerna skulle bli röriga, hade vi ett upplägg där en av oss var 
den som i huvudsak höll i intervjun men den andra hade möjligheten att få flika in om det 
behövdes. 

I enighet med Bryman (2011) hade vi noga valt ut våra intervjufrågor och diskuterat innan 
intervjutillfället om vad vi ville få ut av frågorna. Vi hade en tydlig ordningsföljd på våra 
frågor under intervjuerna för att undvika att få alltför olika intervjuer. Enligt Ahrne och 
Svensson (2011) är det bra att ställa frågor som är mer personliga och lättare till karaktären i 
början av intervjun eftersom det skapar en tryggare samt mer avslappnad miljö både för den 
som intervjuar och deltagaren. Vi inledde därför våra intervjuer med bakgrundsfrågor som 
bland annat berörde vilken position de hade idag, om den ändrats efter deltagandet i 
programmet och hur det kom sig att de hade valt att gå programmet. Genom att vi spelade in 
intervjuerna hade vi möjligheten att kunna vara fullt fokuserade på att lyssna på 
respondenternas berättelser. Under vissa intervjuer fick vi försöka vara extra beskrivande och 
specifika kring vad vi frågade om, då en del kände att det inte riktigt mindes allt från 
programmet. Något som blev bättre under intervjuernas gång var hur vi ställde våra 
följdfrågor, till en början kunde vi ibland känna att de kunde upplevas som ledande. Ahrne 
och Svensson (2011) föreslår att under en intervju om ett svar inte är tillräckligt förklarade, 
att det är en god idé att antingen upprepa frågan eller ställa om den i en annan tappning, 
vilket var något vi hade i åtanke. Detta ger en möjlighet för deltagaren att kunna utveckla sitt 
svar men också ett sätt att tydliggöra frågan betydelse för studien. 

Enligt Bryman (2011) är det vanligt att kvalitativa intervjuer spelas in, eftersom forskare 
utöver vad som sägs, även är intresserade av hur respondenten säger det. Genom 
inspelningen kan forskaren i efterhand även höra hur respondenten betonar sina ord och 
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därmed kan en djupare förståelse ges om ordens betydelse i det som sades. Samtliga 
intervjuer spelades in, dels för att vi skulle kunna fokusera fullt ut på vad deltagaren sade 
men också för att säkerställa att vi inte skulle missa något av betydelse i dess berättelser. 
Under intervjuerna försökte vi vara bekräftande gentemot den intervjuade, vi upplevde att 
detta var viktigt eftersom vi inte hade intervjuerna på en gemensam plats utan via Skype. I 
möjligaste mån försökte vi därför vara bekräftande i att vi lyssnade. Vilket vi gjorde genom 
att försöka sammanfatta kort vad deltagaren hade sagt eller koppla till något som de nämnt 
tidigare, eftersom vi ville visa vårt intresse för deras berättelser. Att se varandra genom 
kameran underlättade för oss att visa att vi lyssnade och var närvarande. Under intervjuerna 
ställde vi följdfrågor vid svar vi upplevde som extra intressanta eller som vi kände behövde 
utvecklas mer, men i möjligaste mån lät vi deltagarna själva få utveckla sina svar. Eftersom 
det var något år sedan deltagarna deltog i programmet, försökte vi ge dem tid att tänka efter 
och utveckla sina svar. Vi avslutade våra intervjuer med att fråga om det var något de själva 
ville poängtera utifrån programmet som vi inte hade nämnt. Detta gjorde vi för att fånga upp 
om det var något som deltagarna kände att de ville dela med sig av men som vi inte berört, 
vilket vi såg som en kontrollfråga för att inte missa något av vikt.  

5.5 Databearbetning och analysmetod 
Vid transkriberingen av intervjuerna började vår analysprocess. Innan arbetet med att 
transkribera intervjuer påbörjas är det viktigt att bestämma ett tillvägagångsätt för att ta sig an 
materialet. En enad framställning om hur transkriberingen ska utföras tillsammans med ett 
liknande språk, underlättar för tolkningen av intervjuutsagorna (Brinkmann & Kvale, 2014). 
Eftersom vi valde att dela upp transkriberingen av intervjuer mellan varandra, underlättades 
analysprocessen genom att vi gemensamt bestämt ett tillvägagångssätt och olikheter i 
utförandet kunde minimeras. Vid transkriberingen försökte vi ändå skapa en känsla för de 
resonemang som deltagarna kom med. Då vi båda var med under intervjuerna upplever vi att 
vi har en medvetenhet kring respondenternas sinnesstämning. Inspelningen av intervjuerna 
hjälpte till att minnas hur det betonade sig i vissa ord eller meningar. Vi valde därför att inte 
ange tydligt när intervjupersonerna pausade, utan skrev ut det som punkter efter oavslutad 
meningen, även om de fortsatte på den meningen de påbörjat eller om de bytte spår i sina 
tankar. Vi valde att skriva ut när de skrattar eftersom de hjälpte till att skapa en känsla kring 
berättelsen, men vi valde att utesluta utfyllnadsord som ”ehm” och ”mm” i möjligaste mån, 
framförallt där de inte fyllde någon direkt funktion. Enligt Brinkmann och Kvale (2014) 
underlättas transkriberingen om intervjuerna skrivs ut på egen hand, en annan fördel är också 
att närheten till intervjusituationen behålls. Genom att vi båda var med under sex av sju 
intervjuer, valde vi att dela upp intervjuerna mellan oss, oavsett vem av oss som 
huvudsakligen höll i intervjun. Vi valde att göra på det viset för att det är nyttigt att få höra på 
sig själv och vad vi kan behöva tänka på i vår intervjustil, i enighet med Brinkmann och 
Kvale (2014). Men vi tror också det är nyttigt att höra varandra, för att både lära sig av 
varandra, men också finna sådant som den andra parten kan tänka på, i syfte att bli bättre. 
Med den intervjun där enbart en av oss var närvarande, gjorde vi på det viset att den andra 
parten som inte var med, transkriberade den intervjun, för att få en medvetenhet och känsla 
om vad respondenten hade berättat. 

Redan under transkriberingen av intervjuerna påbörjade vår analysprocess, eftersom vi under 
arbetets gång kunde se mönster i deltagarnas berättelser. När alla intervjuer var 
transkriberade, valde vi att byta texter med varandra och läste igenom allt material, 
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numrerade respondenterna och utefter vad som sades kodade vi utsagorna. Vi valde att 
behandla intervjuutsagorna i pappersform i enighet med Fejes och Thornberg (2015), där vi 
klippte ut citat och sorterade dem överskådligt under de teman vi hade funnit när vi bekanta 
oss med materialet. Desto mer vi bearbetat vårt material, blev de allt tydligare vilka centrala 
och mer övergripande teman som framkommit ur materialet. I förhållande till vårt syfte och 
frågeställningar diskuterade vid kodningens relevans, vi jämförde sedan de likheter och 
skillnader vi funnit. När vi arbetade fram de teman som ämnade förklara studiens 
problemområde, hade vi även studiens syfte och vår teoretiska utgångspunkt i åtanke. Fejes 
och Thornberg (2015) poängterar vikten av att finna nyanser i intervjuutsagorna och därefter 
gruppera dem för att se hur de sammankopplas med de teman som framkommit. Under 
analysprocessen såg vi vår teori som ett stöd för att skapa en bredare analys av vårt 
problemområde, men också belysa sådant som inte annars hade uppmärksammats. Våra 
teman har under arbetets gång omformulerats samt att en del har uteslutits eftersom vi inte 
sett att de har varit relevanta och representerat vårt problemområde. Vi fann tillslut fyra 
teman vilka vi anser representerar de tidigare deltagarnas uppfattning om hur lärande 
möjliggjordes för programmets deltagare.  

5.6 Tillförlitlighet, koherens och kongruens 
Två begrepp som blivit omdiskuterade huruvida det är lämpade för kvalitativ forskning är 
reliabilitet och validitet. De två begreppen anses ha sin grund i naturvetenskapen och därmed 
inte vara lika lämpliga för kvalitativ forskning, utan validitet och reliabilitet är mer riktad mot 
att behandla olika typer av mätningar (Bryman, 2011). Forskarna Lincoln & Guba (1985) och 
Guba & Lincoln (1994) (i Bryman, 2011) presenterar två alternativa begrepp, tillförlitlighet 
och äkthet, vilka kan användas för bedömning inom den kvalitativa forskningen. Andra 
alternativa begrepp som kommer att presenteras i följande text utöver tillförlitlighet är 
begreppen koherens och kongruens, vilka också anses vara mer tillämpbara inom den 
kvalitativa forskningen.  

Ett av begreppen som används inom den kvalitativa forskningen är kongruens, vilket innebär 
att en annan forskare ska kunna replikera studien och därmed nå samma resultat (Thomassen, 
2007). Vi tog hänsyn till kongruens genom att redovisa vårt tillvägagångssätt på ett 
transparent sätt. Vårt material har vi möjligaste mån redovisat på ett transparent sätt, med 
undantag för delar av de interna arbetsmaterial vi mottagit från Försäkringskassan. Avsnittet 
Bakgrund 2.0 bygger på internt arbetsmaterial från Försäkringskassan (2016d), därav kan vi 
ej källhänvisa till det materialet. Syftet med att redovisa på ett transparent sätt är att en annan 
forskare ska på ett enklare sätt kunna granska samt replikera studien och kunna nå samma 
resultat av studien. Vi måste dock ställa oss något kritiska till detta, eftersom det finns en risk 
att intervjuerna kan få ett varierande utfall samt att det finns bakomliggande internt 
arbetsmaterial vilket vi ej kan hänvisa till. All information kring studiens utformning och 
tillvägagångssätt har vi försökt återge för att studien ska vara transparent för en utomstående 
läsare. Genom att förtydliga vad vi har gjort och varför, utgör vi en möjlighet för en 
utomstående forskare att kunna granska och bedöma kvalitén av studien. Studien bör även 
innehålla en intern logik för att underlätta för en utomstående läsare att förstå, vilket nämns 
som koherens. Begreppet koherens betyder att studien måste ha en helhet och vara 
sammanhängande. Det ska finnas en röd tråd genom hela studien där alla delar är 
sammankopplade till varandra, med tydliga kopplingar till valet av teoretisk utgångspunkt, 
metod, urvalet av deltagare etc. (Thomassen, 2007).  För att uppnå koherens i vårt arbete, har 
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vi försökt tydligt redovisa i studiens samtliga delar, vilken funktion de uppfyller för studiens 
syfte samt dess frågeställningar och dess sammankoppling till studien. 

 
Enligt Bryman (2011) bygger en stor del av studiens tillförlitlighet på hur väl studien 
motsvarar verkligheten, men också på hur analysen och studiens datainsamling utförts för att 
uppnå resultatet av studien. Tillförlitligheten i en studie utgår från fyra stycken delkriterier: 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. 
Utgångspunkten inom den första kategorin trovärdighet är en uppfattning om att den sociala 
verkligheten kan beskrivas på flera olika sätt och på grund av det är de forskarens 
tillvägagångssätt för att nå sina resultat som avgör trovärdigheten av studien. Trovärdigheten 
i studien ökar om det finns en variation bland deltagarna i studien, för att kunna skildra olika 
upplevelser kring samma fenomen och att forskaren använder sig utav ett vetenskapligt 
arbetssätt (Ibid.). I vår studie har vi sökt efter individuella upplevelser kring samma 
problemområde, för att kunna skapa en meningsfull bild av upplevelsen av programmet för 
potentiella chefer. För att uppnå detta har vi valt intervjua sju individer med olika 
bakgrunder, vilka är tidigare deltagare av programmet. 

 
Den andra delkatergorin är överförbarhet, vilket även kan benämnas som generaliserbarhet. 
Överförbarhet omfattar huruvida resultatet av studien kan användas för att kunna förstå och 
tolka en situation av liknande slag samt hur väl det kan överföras till en annan miljö. Inom 
den kvalitativa forskningen tenderar fokus att hamna på relativt kontextbundna fenomen 
(Bryman, 2011). Vidare anses inte generaliserbarhet av en studie alltid vara intressant, 
Larsson (2009) menar att varje enskild studie kan bidra till att fylla eventuella kunskapshål. 
Genom att exempelvis jämföra studiens resultat mot kontexter av liknande karaktär och sedan 
se hur väl verkligheten återspeglas i resultatet, kan studiens generaliserbarhet öka. Ett annat 
förslag för att öka generaliserbarheten är genom att ha en bredare variation bland 
respondenterna och identifiera mönster i syfte att kunna tolka och applicera i en ny situation 
(Ibid.) För att kunna använda sig utav de mönster vid en ny situation av liknande kontext 
menar Bryman (2011) att det krävs att forskaren redogör i sin studie för något som kallas täta 
beskrivningar, vilket innebär att forskare har tydligt redogjort för hur resultatet har uppnåtts. I 
vårt arbete är vi medvetna om att generaliserbarheten är begränsad, vi tror dock att det finns 
en möjlighet att vårt resultat till viss del skulle kunna överföras till ett företag med liknande 
program. Deltagarnas upplevelser kring programmet för potentiella chefer och de mönster 
som finns i dess upplevelser kan delvis vara relevant även för andra organisationer vid 
sammanhang rörande kompetensutveckling. Vidare är detta inget vi kan ge något faktiskt 
svar kring utan enbart något vi kan spekulera om.  

 
Pålitlighet är en tredje aspekt och för att en studie ska uppnå pålitlighet bör varje steg i 
forskningsprocessen redogöras. Detta bör göras för att utomstående forskare ska kunna 
granska studien, dels för att se till att arbetet utförts på ett personligt oberoende sätt men 
också för att granska studien kvalitetsmässigt (Bryman, 2011). I vår studie har vi försökt vara 
transparenta för att en utomstående läsare ska kunna få en möjlighet att se varje steg som 
tagits för att nå studiens resultat. Det fjärde och sista kriteriet möjlighet att styrka och 
konfirmera, handlar om att forskaren ska sträva efter att säkerställa att denne utfört sin 
forskning i god tro under hela processen. En annan viktigt del är också i vilken grad studiens 
resultat går att styrkas (Ibid.). Vi har försökt att beskriva och motivera varje steg i processen 
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av vår studie. Därmed har vi förhoppningsvis underlättat för en utomstående läsare att kunna 
upptäcka eventuella brister, men också skapa en tydlighet i genomförandet av vår analys.  

5.7 Etiska överväganden 
Det finns ett tydligt krav på etiska riktlinjer som forskare bör följa inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet (2002) har fyra forskningsetiska principer 
som en forskare bör utgå ifrån i sin studie. De fyra huvudkraven på forskningsetiska principer 
utgörs av Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 
Tanken med principerna är att vägleda forskaren till att få en god kvalitet på studien och 
skydda eventuella deltagare. Vid genomförande av vår studie har vi tagit hänsyn till samtliga 
principer. 

 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera alla medverkande om vad dess 
deltagande i studien innebär, forskaren bör även poängtera att medverkan är frivilligt och att 
de har rätt att avbryta sitt medverkande när som helst. I samband med att deltagarna 
kontaktades inför vår studie informerades deltagarna om de forskningsetiska principerna via 
ett skriftligt missivbrev (se bilaga) samt muntligt vid intervjutillfället. 

Vid utformningen av missivbrevet inkluderade vi även studiens syfte och pedagogiska 
relevans. Detta gjorde vi för att deltagarna enkelt skulle få en inblick om vad deras 
medverkan i studien skulle innebära. Med missivbrevet fick deltagarna även tillgång till våra 
kontaktuppgifter och därmed en uppmaning att de var välkomna att kontakta oss vid 
eventuella frågor.   

Samtyckeskravet innebär att forskaren bör ha medgivande från deltagarna i studien. De 
medverkande ska kunna känna att deras deltagande är på egna villkor och om någon deltagare 
vill avbryta sitt medverkande är det viktigt att forskare respekterar det. Vid en avbruten 
medverkan bör inte deltagaren utsättas för negativa konsekvenser utan allt material från 
deltagaren bör då tas bort av forskaren. Inom samtyckeskravet läggs en stor vikt på att inte 
bör finnas ett beroendeförhållande mellan deltagarna och forskaren. Ett sådant 
beroendeförhållande utgör en risk att deltagarna kan känna sig tvingade att delta på grund av 
att relationen till forskaren är för stark. 

Ingen av personerna som intervjuades i vår studie var i beroendeförhållande till oss. De 
tidigare deltagarna av programmet kontaktades och informerades av vår kontaktperson på 
Försäkringskassan. Deltagarna fick sedan av eget intresse tacka ja till medverkan i studien 
genom att kontakta oss. Deltagarna informerades om att det är frivilligt och att de har 
möjlighet att avbryta när de vill.  

Konfidentialitetskravet, vilket är det tredje kravet och innebär att det finns en 
överenskommelse mellan parterna om hantering av material och tystnadsplikt. Det här kravet 
syftar till att deltagarnas uppgifter ska behandlas konfidentiellt och erbjuda dem möjligheten 
att få vara anonyma för att skydda deltagaren. All information och uppgifter bör behandlas 
med försiktighet och för att informationen ej ska kunna härledas till specifika respondenter 
bör informationen avidentifieras. Deltagarna som medverkat i den här studien har kodats om 
till pseudonymer, de anställdas position inom Försäkringskassan anses ändå vara relevant för 
vår analys och framtida forskning. Allt material och all transkribering förvarades på våra 
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lösenordskyddade datorer i offline-dokument. All information som kan härledas till 
deltagarna förstördes efter användningen utav det i studien. 

Vetenskapsrådets (2002) sista krav inom de forskningsetiska principerna är Nyttjandekravet, 
vilket innebär att det insamlade materialet enbart får användas till den aktuella studien och 
inte till något annat syfte. Erhållna uppgifter från deltagarna får inte heller lämnas vidare. I 
vårt missivbrev informerade vi deltagarna om detta likväl som till vår kontakt på 
Försäkringskassan. 

Utöver de ovannämnda forskningsetiska principerna finns det även två rekommendationer 
från Vetenskapsrådet. Den första rekommendationen berör avsnitt som kan vara etiskt 
känsliga. I en studie vars innehåll har känsliga delar, det kan vara sådant som kontroversiella 
tolkningar, trosföreställningar etc., där rekommenderar Vetenskapsrådet att forskaren låter 
medverkande deltagare i studien ta del av studiens resultat innan den publiceras. 

Vår studie innehöll inga etiskt känsliga avsnitt som kunde innebär eventuella negativa 
konsekvenser för deltagarna, därför bedömde vi att den första rekommendationen ej behövde 
tillämpas i studien. 

Den andra rekommendation innebär att forskaren ska fråga deltagarna i studien om ett 
intresse finns av att ta del av vart forskningsresultatet kommer att publiceras 
(Vetenskapsrådet, 2002). I och med den andra rekommendationen, informerades samtliga av 
studiens deltagare att vår studie kommer att läggas ut på DIVA-portalen under 2017.  

5.8 Metoddiskussion 
Vår studie har en utgångspunkt i ett deltagarperspektiv, där vi ville få en förståelse för deras 
upplevelser och lärande av programmet. Utifrån vår utgångspunkt tror vi att det hade varit 
svårt att använda sig utav en kvantitativ metod. Syftet med en kvantitativ metod är att mäta 
frekvensen av egenskaper och faktorer, vilket inte kändes lämpligt då vi hade en önskan om 
att få kunna gå djupare in i vår studies ämnesområde. Det finns därför en fördel för oss att 
utgå från en kvalitativ metod som tillåter en flexibilitet. Forskaren får mer möjligheter att 
under exempelvis en intervju kunna ställa eventuella följdfrågor, utifrån vad som är utav 
intresse för studiens syfte. Detta är något som inte skulle vara möjligt att uppnå genom en 
enkätundersökning, där det krävs att alla frågor redan vid utformningen är genomtänkta och 
välformulerade. Det utgör inte heller något direkt utrymme för att i efterhand kunna få ett 
förtydligande kring ett svar med eventuella oklarheter. En kvantitativ metod kräver ett 
förarbete av mer omfattande karaktär för att få ett resultat med god reliabilitet och validitet 
samt att metoden är mer statistiskt i sitt slag (Bryman, 2011).  

  
Det finns såklart nackdelar med att utgå från en kvalitativ metod. Enligt Fejes och Thornberg 
(2015) är en nackdel att det kan vara svårt att generalisera sitt resultat och överföra det till 
andra situationer, personer, platser etc., utöver de som fanns i vår studie. Vilket medför att det 
finns begränsningar i att dra några generella slutsatser från vårt framkomna resultat, eftersom 
vår studie är av kvalitativ grund. Något som är intressant att diskutera är huruvida andra 
tidigare deltagare av det undersökta programmet, har liknande upplevelser av lärandet inom 
programmet. Deltagarna vi har intervjuat innehar olika befattningar och är utspridda i landet, 
vilket gör att vi tror att vårt resultat kan till en viss del vara applicerbart på programmet i 



	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

32	  

allmänhet. Trots en varians i deltagarnas bakgrund är vi medvetna om att de övriga 
deltagarna kan ha olika uppfattningar och upplevelser. Det finns därför begränsningar i vår 
studie i möjligheten att dra generella slutsatser för de övriga tidigare deltagarnas upplevelser 
kring det undersökta programmet.  

 
Inom den kvalitativa metoden är det viktigt att se till att intervjuernas genomförande håller 
kvalité. Risken att respondenterna ska ha påverkat och färgat varandras svar ser vi som 
mycket liten, eftersom samtliga deltagare var utspridda i landet och intervjuerna hölls under 
en kort period. Samtliga intervjuer valde vi att ha på Skype för att det skulle bli jämlikt och 
underlätta för deltagarna. Inför våra intervjuer över Skype var vi medvetna om att det kanske 
inte kan få samma effekt som en eventuell intervju i ett fysiskt möte. Vi blev dock glatt 
överraskad över hur god interaktionen blev ändå över Skype och gav en känsla av att vi ändå 
befann oss i samma rum. Vi är medvetna om att valet av den miljö de befann sig i låg i deras 
händer, men förhoppningsvis valde de en miljö där de inte blev störda eller påverkade av 
yttre faktorer. Vi höll intervjuerna i grupprum på universitet, som är ljudisolerade, för att 
respondenterna skulle uppleva att miljön som även vi befann oss i som trygg. Genom att vi 
lät deltagarna vara anonyma samt att vi informerade om att allt material ska behandlas 
konfidentiellt, tror vi har ökat sannolikheten att respondenterna vågat beröra ämnet djupare. 
Något annat som kan påverka kvalitén på vår studie är att vi inte har någon större erfarenhet 
av att hålla intervjuer eller analysera material som är av större mängd. Vi är därför medvetna 
om att eventuella brister kan förekomma i vårt utförande, på grund av vår oerfarenhet. 
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6.0 Resultat och analys      
I följande avsnitt presenteras analysen av det empiriska materialet. Materialet grundas på sju 
intervjuer med tidigare deltagare av Försäkringskassans program för potentiella chefer. 
Deltagarna i studien består av både kvinnor och män i olika åldrar samt yrkesroll. De här 
faktorerna kommer dock inte att vara av betydelse för vår studie och kommer därför inte att 
urskiljas i resultatet. Vid analyseringen av det empiriska materialet, kommer vi sträva efter att 
framhäva likheter och varians i respondenternas utsagor. Utifrån intervjuerna kunde vi tydligt 
utläsa fyra teman för att besvara studiens syfte, om hur lärande möjliggörs för programmets 
deltagare. Samtliga teman har analyserats utifrån studiens teoretiska utgångspunkt. Studiens 
teman är: Förväntningar, Programmets innehåll, Riktlinjer och Bekräftelse 

6.1 Förväntningar 
Utifrån respondenternas upplevelser av programmet fann vi ett genomgående tema, vilket 
visade att förväntningarna inför programmet kan ha en påverkan på deltagarnas lärande och 
behållning från programmet. Behållningen av programmet beror till viss del på vilka 
förväntningar deltagaren har. För att förtydliga vårt tema Förväntningar, har vi valt att bryta 
ned det till två underteman: Urvalsprocessens påverkan och Meriterande inför en ny 
yrkesroll.   

6.1.1 Urvalsprocessens påverkan 
Vi kunde bland annat utläsa ur intervjuutsagorna att respondenterna upplevde att det var en 
utmaning att bli antagen till programmet, i och med den urvalsprocess som gjordes. Vi tolkar 
att flera av deltagarna upplevde att höga krav ställdes redan vid urvalet och därmed blev 
förväntningarna på programmet höga. Det tydligaste citatet från materialet är från 
Respondent 6 som berättar övergripande hur urvalsprocessen färgat förväntningarna inför 
programmet.  

 
R6:...Jag hade nog för stora förväntningar. … Det jag kände så här. Det som var utmaningen med det här, 

det var att komma in på programmet. Det var ett jäkla testbatteri för att komma in överhuvudtaget. Och så det 
kändes jätteseriöst. Man skulle först skriva någon ansökan, sen massa tester, sen sitta i någon slags seminarium 
och personlig intervju och sen blev man antagen. Man la ner väldigt mycket krut på själva urgallringen av 
personer som skulle gå. Och då har man ju stora förväntningar, och sen så kände jag, ja det var det som var. 
Det var det som jag kände att man har klarat sig igenom det nålsögat och klarat de där testerna. På så sätt var 
det bra, för då vet man att man har gjort det. Förväntningarna var ju jättestora efter det. 

 
Urvalsprocessen som är inför programmet kan ses som en yttre drivkraft då deltagarnas 
strävan är att uppnå de yttre kraven som ställs i och med urvalet (Ellström, 1996). Efter 
urvalsprocessen och när deltagarna blivit antagna kan det skapas höga förväntningar inför 
programmet, på grund av den utmanade urvalsprocessen. De höga förväntningarna som kan 
uppstå efter urvalet kan ses som en inre drivkraft, där utmaningen med att bli antagen får ett 
slags egenvärde hos deltagaren. Utifrån citatet från Respondent 6 kan vi tolka att denne blev 
tillfredsställd av själva utmaningen i urvalet och känner därmed att det finns en 
meningsfullhet med att delta i programmet. 

 
R6: (...) det ställs väldigt stora krav på att komma in och folk som kommer in har stora förväntningar och 

så känner man inte att det blir så.(...) 
 



	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

34	  

R7: Nu var det väldigt hård prövning för att komma in på det här programmet, gör fler, gör tester under 
programmet… 

 
Citaten från Respondent 6 ovan kan tolkas som att det fanns en inre drivkraft hos deltagaren 
med en förväntan om att programmets innehåll skulle motsvara utmaningen och de yttre krav 
som urvalet innebar. Vidare kan den inre drivkraften avta hos deltagaren, eftersom det finns 
en risk att programmet inte kändes tillräckligt tillfredsställande för deltagaren. Vi tolkar 
citatet från Respondent 7 ovan, att denne saknar lika hårda prövningar under programmets 
gång. Vilket vi ser kunna utgöra ett hinder för deltagarnas lärande då deras motivation styr 
deras handlingar under programmets gång. Beroende på hur motivationen ser ut för 
deltagarna kommer behållningen att variera (Ellström, 1996). Detta kan ses som ett hinder 
eftersom det finns en risk att deltagarna inte känner någon meningsfullhet inför det lärande 
som programmet ämnar bidra till. Illeris (2007) nämner att individens attityd har en betydelse 
för hur dess lärande blir, han menar att en negativ inställning kan omedvetet resultera till en 
blockering av individens lärande.  

6.1.2 Meriterande inför en ny yrkesroll  
I intervjuutsagorna kan vi utläsa ett undertema om att det fanns en drivkraft hos 
respondenterna genom att programmet kunde ses som meriterande. En merit vilket i sin tur 
kan möjliggöra en ny professionell identitet efter programmet. Från citaten nedan kan vi 
utläsa att Respondent 6 har en förväntan om att deltagandet i programmet ska ses som 
meriterande, vilket kan kopplas till den yttre drivkraften (Ellström, 1996). 

 
R6: Sen hade jag också förväntningar på att det här skulle ses som väldigt meriterande och att det skulle 

vara lättare för mig sen när jag sökte mig vidare mig internt.  
 

Kock (2010) menar vidare att individer kan medvetet delta i aktiviteter, vilka är designade på 
ett sådant sätt att de går att relatera till ett mätbart utfall, i form av exempelvis ett certifikat. 
Vi kan även se en koppling till detta utifrån citatet ovan från Respondent 6, där denne ser en 
möjlighet och ett eventuellt mätbart utfall med programmet. Vidare kan vi tolka det som att 
det även finns en förhoppning hos Respondent 6 om att en ny professionell identitet ska 
möjliggöras genom ett deltagande i programmet.  

 
R2: Ja men mina förväntningar var nog att den skulle ge mig verktygen å stödet som jag behövde för att få 

en ny yrkesmässig utmaning (...) Jag hade såhär det här ska leda till ett nytt roligt jobb. Å det här ska bli 
jättekul att få lära mig nya saker, o få göra nåt annat. Och alla dom här tre sakerna gjorde det. Så jag är 
jättenöjd.  

 
Vidare kan vi tolka citatet från Respondent 2 att denne ser en möjlighet till lärande med 
programmet och vi kan även utläsa en förväntan om att en ny professionell identitet ska 
kunna möjliggöras genom programmet. Detta kan vi koppla till det Ellström (1996) skriver 
kring den inre drivkraften, vilket kan komma till uttryck genom att individen känner att det 
finns en meningsfullhet med innehållet i programmet. Vid intervjun med Respondent 2 kom 
det fram att denne blev erbjuden ett jobb som enhetschef efter programmet, men under 
programmets gång kom deltagaren till insikt att den typen av yrkesroll ej var av intresse.  

 
R2: (...) det var väl också den biten som fick mig att inse att ja men jag vill inte jobba som (...) som 

mellanchef, det passar inte mig. Jag var inte intresserad av att jobba på en produktionsenhet som är det mesta 
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vi har inom Försäkringskassan. Utan jag skulle vilja jobba med strategisk ledning och styrning men det hade 
jag nog inte kommit på om jag inte hade fått varit ute och praktiserat. (...) Ja jag ville nog någonting annat, men 
smickrande nog blev jag faktiskt erbjuden en enhetschefstjänst där jag gjorde praktik, så det var ju jätteroligt, 
det visar ju också att jag..men kände att det är nog inte rätt för mig.  

 
Ur citatet ovan kan vi utläsa att deltagaren har fått en behållning av programmet. Utifrån den 
kunskap som tillägnats genom programmet kunde deltagaren ta ställning till de 
jobberbjudande som denne fick efter programmet. Med ett kontextuellt perspektiv kan vi se 
att deltagaren har genom ett aktivt deltagande under praktiken och dess arbetsgemenskap, har 
tillägnat sig ett lärande. Genom att tillägna sig ett tankesätt och handlingsmönster har 
deltagaren kunna skapa en förståelse för hur chefsrollen inom produktionsenheten kan se ut. 
(Ellström 1996). Programmet har möjliggjort en insikt hos deltagaren likväl som vi kan tolka 
att ett lärande har skett.  

6.2 Programinnehåll 
Temat programinnehåll är något som var återkommande i vårt empiriska material. Samtliga 
deltagare hade olika men också liknande upplevelser och tankar kring programmets innehåll. 
Vidare har vi valt att bryta ned vårt huvudtema till följande underteman: Momentens 
utformning, Mer fokus på det mellanmänskliga, Bredare perspektiv och Lärkontrakt. 

6.2.1 Momentens utformning 
I intervjuutsagorna genomsyrades en positiv inställningen till programmets olika delar, där 
tanken med dem upplevdes som god. Utifrån deltagarnas upplevelser har vi fått ta del av 
deras uppfattning om programmets delar och vad som var av behållning, liksom där det finns 
potential till förbättring.  

 
6.2.1.1 Centrala delar 
De centrala träffarna hade som syfte att bistå med övergripande teoretisk information, för att 
deltagarna skulle få samma grundläggande information och kunskap. De dagar som var 
belägna centralt utgjordes av tre tillfällen, där de berörde olika teman vid varje tillfälle.  

 
R6: Det var vid den här delen med kommunikation så visade han hur man ska stå upp och äga rummet. Det 

var intressant. Det var givande. Det tar jag med mig. Hur man ska förbereda sig inför möten och vad man kan 
göra liksom. Det passet var bra! Det har jag använt mig av mycket! 

 
Utifrån citatet ovan kan vi utläsa att Respondent 6 har fått en behållning utav momentet 
rörande kommunikation. Därmed kan vi tolka det som att det nyvunna lärandet har uppstått i 
ett specifikt socialt sammanhang. Vidare kan vi tolka det som att respondenten har tillägnat 
sig ett tankesätt samt handlingsmönster för att sedan kunna ha användning för det vid ett 
praktisk handlande (Ellström, 1996).  

 
R2: Jag tyckte det var ett bra upplägg men jag skulle vilja se mer, jag tror vi hade två dar där vi hade lite 

mer värderingsövningar, ”teater”, det där är för mig det viktiga. Teorierna o sånt där det kan man läsa in men 
det är just det där o hur man får utmana sig själv för det hade jag velat kunna se, att dom hade pressat oss mer. 
Att sätta oss i lite mer obekväma situationer, att får göra lite mer sånna värderingsövningar där man sätts i lite 
obehagliga situationer. Som att man ska prioritera vilka som ska få ett boende eller vem ska avrättas, alltså 
sånna där övningar. Det hade jag sett mer av, jag tror att..dom var väldigt snälla men jag tror att vi hade 
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utmanats lite mer och kanske blitt lite hetare o gjort att vi haft ett bättre stöd sen när vi går in i våra 
chefstjänster. 

 
Lärande kan ske genom en deltagandeprocess. Kock (2010) menar då att om ett lärande ska 
ske är det nödvändigt att individen får möjligheten att delta aktivt, genom att samverka och 
interagera. Därigenom ligger inte tonvikten på att tillföra ökade kunskaper hos individen utan 
istället bör de sociala sammanhangen där lärande kan ske uppmärksammas. Ur citatet av 
Respondent 2 kan vi utläsa att när denne fick vara involverad och delta aktivt, utgjorde det en 
behållning av programmet. Deltagaren efterfrågar därför fler tillfällen där de får utmanas 
inför olika sociala sammanhang och präglas av nya tankemönster (Ellström, 1996). 
Deltagandeprocessen som Respondent 2 har varit med om, har skapat ett driv då aktiviteterna 
är tillfredsställande och utgjort en meningsfullhet. Men med avsaknad av fler sådana moment 
finns en risk att deltagarna inte blir tillräckligt utmanade i sina egna tankemönster och de inre 
drivkrafterna avtar. Därmed kan lärandet bli okritiskt och analytiskt bristande (Ibid.). 

  
Vi kan utläsa att samtliga deltagare som har valt att söka sig till det här 
utbildningsprogrammet, har under en längre tid varit verksamma inom Försäkringskassan. 
Genom att ha haft utrymme att umgås i en arbetsgemenskap, kan vi se att en inre drivkraft har 
väckts i att vilja förvalta sin egen utveckling och söka sig vidare till en ny yrkesmässig 
identitet (Ellström, 1996). För att ny kompetens ska genereras krävs det att individen möter 
nya situationer, vilket i sin tur skapar erfarenheter (Paloniemis, 2006). Vi kan utläsa ur citatet 
av Respondent 6 att denne inte har stött på nya situationer inom det här momentet.  

 
R6: Kundlöftena har man liksom suttit med och hållt på och övat på i sina tidigare, de jobben man hade 

redan, då kände jag: varför ska man prata om det här igen? Det förstod inte jag riktigt. Att jobba i en politiskt 
styrd organisation, ja jag har ju gjort det i 14 år. Jag vet ju liksom, aa mm. Jag upplevde att det var samma 
saker som vi redan har pratat om. 

 
Eftersom deltagaren inte upplever att den har tillägnat sig någon ny kunskap, kan vi tolka att 
ingen ny kompetens har genererats till deltagaren utifrån det här momentet i programmet 
(Paloniemis, 2006). Vi ser därmed en eventuell risk med att deltagaren inte känner någon 
meningsfullhet med just det momentet. Illeris (2007) menar på att vid en eventuell avsaknad 
av drivkraft för lärande, kan det resultera i att deltagarnas möjlighet till ett annat lärande 
blockeras. Vidare följer ett citat från Respondent 4 med liknande upplevelse.  

 
R4: Asså jag tycker, vi hade ju den här kundlöftesträningen 2 dagar. Den tyckte jag var värdelös. Jag 

kände att vi inte fick ut det vi ville ha av dom, utan att det styrdes mycket av dom som ledde utbildningen. Så att 
våra frågor, och de var väldigt upprepande efter dom dagarna, att frågor vi ville ta upp, eller om de kunde tagit 
ett konkret exempel att en chef kom och berättade. Man negligera det lite och kör på det man skulle framföra. 
(...) Ja bortkastade dagar faktiskt. Dessutom hade vi haft det på jobbet innan, så det blev ännu mer provocering 
av att sitta där och känna att man inte får någonting utav det. 

 
Återigen kan vi se att en erfarenhet som redan finns hos deltagarna upprepas och därmed inte 
blir till någon ny behållning. Vi ser detta som en problematik eftersom det inte möjliggör ett 
nyvunnet lärande. Vidare i ett annat citat av Respondent 4 kan vi utläsa att det fanns en 
avsaknad i de centrala momenten, då den teoretiska delen var något begränsande.  

 
R4:Jag känner bara, låta en chef komma och prata, vad ställs man inför i arbetet? För det är ju mycket 

sånt, som jag sa innan, att man har massa tankar kring det, att man tror att det är på ett sätt, och någon hade 
behövt komma då och va ett fördöme, de här saker om man ska få mer engagerade medarbetare, att få höra 
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någon berätta hur det egentligen blir, detta hände. Det var på ett väldigt teoretiskt plan, det tillät inte inte 
diskussioner, men dom tyckte att vi skulle göra det till vissa frågor, men vi hade mycket annat vi undrade över. 

 
Respondent 4 efterfrågar, vad vi tolkar det som, mer verklighetsförankrade redogörelser vilka 
tillåter diskussion kring icke förutbestämda frågeställningar. Vilket skulle möjliggöra att 
deltagaren kan tillägna sig ny kunskap genom ett aktivare deltagande i det specifika 
sammanhanget. Därmed kan deltagaren tillägna sig ny kompetens och tillgodogöra sig nya 
tankesätt (Ellström, 1996). 

 
6.2.1.2 Regionala delar 
Utöver de centrala delarna innehöll programmet moment vilka utfördes regionalt. Under de 
regionala träffarna hade deltagarna en introducerande föreläsning med ett efterföljande 
diskussionsseminarium. Vi upplever utifrån deltagarnas berättelser att de regionala träffarna 
har varit av behållning, på grund av mindre grupper och större utrymme till dialog.  

 
R3: Ja alltså jag tyckte det men kanske främst för att grupperna var mindre, vi var färre personer och då 

fanns det mer utrymme till dialog o då kändes det liksom som att den utbildningen, det var liksom lite mer nära 
en själv liksom, på det sättet liksom. Men jag tror liksom att i det stora hela så berodde det på att vi var färre 
personer i gruppen o då blir det liksom upplagt på ett annat sätt av helt naturliga skäl såklart. Sen tycker jag 
också att dom föreläsarna vi hade dom var ju väldigt bra. Vi hade både från HR o dom andra som hade vart, ja 
dom var liksom duktiga. O det är ju klart det spelar ju roll om man själv tycker liksom att om man kan till sig 
det han eller hon säger så ger ju det mer såklart.  

 
Vi tolkar citatet ovan från Respondent 3 som att de regionala träffarna möjliggör ett mer 
aktivt deltagande, där det sociala sammanhanget bidrar till ett lärande och en utveckling till 
sin yrkesmässiga identitet. Genom den sociala processen kan deltagarna vidareutveckla sina 
förmågor inom sina yrkeserfarenheter (Ellström, 1996).  

 
R4: Asså jag tycker att de bästa dagarna var dom när vi hade dom i Göteborg, när vi var på ”Att företräda 

arbetsgivaren” där tog man upp bland annat, att politisk styrka, i vad gör man om man har personalärenden. 
Just att kunna liksom veta hur man ska hantera såna saker. Där trodde vi att det skulle handla om något annat, 
eftersom det hette ”Att företräda arbetsgivaren”, så vi blev väldigt positivt överraskade när vi fick ser HR där 
och berättade och gav styrka i att veta att vi alltid kan kontakta dom, behöver vi hjälp så finns de där.  

 
Vidare utifrån citatet av Respondent 4 kan vi utläsa att även denne kände att de regionala 
träffarna och dess aktiviteter var av behållning. Deltagaren uttrycker en positivitet kring 
deltagandet från HR, vilket vi tolkar som att den kunskapen som möjliggjordes var omsluten 
av ett socialt nätverk, som i det här fallet består av att en relation har inletts. Att kollegor från 
HR-avdelningen delar med sig och bjuder in till dialog samt rådgivning, ser vi som ett sätt att 
flytta fokuset från den enskilde deltagaren till att istället se dem som en del av en 
arbetsgemenskap och dess kontext (Ellström, 1996).  

 
6.2.1.3 Reflektionsgrupperna 
En del i programmets innehåll utgörs av reflektionstillfällen, där deltagarna är indelade i 
lokala reflektionsgrupper. Tanken med reflektionsgrupperna är att deltagarna ska få möjlighet 
att diskutera programmets övriga delar. Därmed ska de också diskutera uppgifterna i 
programmet, följa upp sina lärkontrakt samt diskutera det som sker under praktiken. 
Upplevelserna av momentet med reflektionsgrupper skiljer sig åt hos deltagarna, då 
behållning utav momentet verkar i mångt och mycket bero på dess grupp-/samtalsledare.  
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R6: Det var lärorikt, för jag hade en i min reflektionsgrupp som hade praktik i kundcenter, i de som svarar i 

telefon, och det hade jag ingen aning om hur det fungerar i den delen av verksamheten, ex att de jobbade, hur 
de jobbade och hur de var schemalagda och att de jobbar kvällar och helger och den typen av ledarskap som 
man var tvungen att ha där, det hade jag ingen aning om. Så då fick jag insikt och bra inblick i hur det kan 
vara, och hur olika det kan vara att vara enhetschef på försäkringskassan. Sen var det ju många, alla andra 
utom en till, som också hade sin praktik på huvudkontoret. Så jag tycker ändå att vi hade rätt så bra spännvidd i 
reflektionsgrupperna, man fick höra mycket historier från verkligheten. Det var intressant. Eller ja, det var 
roligt. Det var trevligt att träffa dom också. Det var en bra grupp tycker jag. 

 
Som vi tidigare har kopplat till Paloniemis (2006) resultat från tidigare forskning, att 
kompetens genereras av nya erfarenheter. Respondent 6 talar om att denne får ta del av olika 
berättelser och erfarenheter från verkligheten ute i verksamheten, som deltagaren inte var 
bekant med sedan innan. Vi tolkar de erfarenheterna som nya situationer som deltagarna får 
ta del av och därmed får en bredare förståelse samt kunskap av verksamhetens olika delar. 
Vidare i citatet från Respondent 3 nedan, kan vi utläsa att denne har uppskattat samt fått 
behållning av reflektionsgruppen, men poängterar att det finns en varians i upplevelsen av 
momentet mellan deltagarna.  

 
R3: jag tyckte dom var väldigt bra. Men jag vet också att alla tyckte inte det (...) Vi hade liksom en 

gruppledare, vad hon nu kallades, från HR som var väldigt strikt o väldigt bestämd, o jag tycker att det funkade 
väldigt bra för mig, asså jag hade lite liksom, jag tyckte att det var bra, men alla tyckte inte det o hon var 
väldigt rak med sin feedback o kunde saker som många tyckte var lite hårda. Jag tycker, jag uppskattar väldigt 
mycket rakhet o tycker liksom att det är lika bra att man får höra sånt som inte funkar att man får höra det på 
en gång. Så jag tyckte det var väldigt väldigt bra. Ja uppskattade det o tyckte att det gav väldigt mycket.  

 
Vi tolkar citatet från Respondent 3 som att denne har upplevt att det finns ett yttre krav, där 
gruppledaren kan ses som en överordnad och utger krav, vilka deltagarna ska försöka 
eftersträva att uppnå. Det aktiva deltagandet i reflektionsgruppen resulterar i att deltagaren 
kan tillägna nya tankesätt eller handlingsmönster (Ellström, 1996).  

 
R1: Om man ger ut en uppgift och så att säga, gällandet normen när en uppgift ges är att någonting ska 

diskuteras och så vidare, då blir det väldigt väldigt konstigt när det då inte gör det, oavsett om det är bristande 
intresse av kursledarna eller tidsbrist eller någonting annat. 

 
En tanke med reflektionsgrupperna var att få ett tillfälle att diskutera de uppgifter som kom 
med programmet. Ovanstående citat från Respondent 1 visar en annan synvinkel av 
momentet med reflektionsgrupper. Till skillnad från Respondent 3, upplevde Respondent 1 
att momentet inte alltid uppfyllde sitt syfte. Därmed kan vi tolka det som att i det här fallet 
finns en avsaknad av yttre krav från gruppledaren, vilket vi ser kan resulterar i ett hinder till 
det potentiella lärandet (Ellström, 1996).   

 
R2: Nej men jag blev väldigt frustrerad. Och nån gång dök inte nån upp för att..o det blir en ond spiral för 

uppenbarligen var det fler som tyckte att det här är fikamöten det ger inget o så slutar dom komma.(...). Jag tror 
att dom måste struktureras upp mer.  

 
R6: (...) jag tycker det var väldigt mycket prat, de var inte så särskilt uppstyrda heller om vad vi skulle 

prata om. Då känner jag lite ibland att man bara sitter här och pratar och jag skulle behöva gå och jobba 
istället.  
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Citaten ovan från Respondent 2 och 6, belyser ett annat hinder för lärande, som uppstod i 
reflektionsgruppen. Avsaknaden av struktur tolkar vi har gjort att deltagarna inte känner att 
momentet ger det lärande som kanske var tänkt och därmed inte finner någon direkt 
meningsfullhet med sitt deltagande (Ellström, 1996). Vi kommer analysera vidare 
problematiken med strukturen och riktlinjer i stort under avsnittet 6.3 Riktlinjer.  

6.2.2 Mer fokus på det mellanmänskliga     
I vårt material kunde vi utläsa en nyfikenhet och en förhoppning om att få veta mer kring hur 
chefer antas agera i situationer som inte är tydligt reglerade av riktlinjer eller lagar.  
Utifrån deltagarnas berättelser tolkar vi det som att deltagarna förväntat sig att få ta del av 
mer mjuk fakta, det mellanmänskliga, fakta som inte kan tas på eller riktigt läsa sig till. Men 
att de som kom upp var hårda fakta, vilken de kan läsa sig till samt finna information på egen 
hand. Vidare kan vi tolka mjuka fakta som de lärande Granberg (2010) ser som en bieffekt av 
ens vardagliga arbete, vilket inte avses vara en direkt avsikt för att tillägna sig ett lärande. 

 
R1: Hur man hanterar medarbetare som är besvikna på någonting. Eller hur får man till ett gott klimat på 

arbetsplatsen? Det är mer svårt att ta på, det finns liksom inget. En statlig myndighet, det finns liksom guider 
och PDFer om precis allting. Vi har en blankett som vi ska fylla i om det är någon som ringer om bombhot 
liksom. Det finns blanketter och ledningsguider för allting. Men den här liksom att få till ett gott klimat till din 
arbetsgrupp liksom, stötta medarbetare som har det svårt på den privata planen osv, där där känner jag att det 
inte finns lika mycket officiellt material. 

 
Respondent 1 efterfrågar mer kunskap kring mjuk fakta och det finns en medvetenhet hos 
deltagaren om att de arbetsuppgifter som en chefsroll innebär kräver en viss kompetens. Den 
kompetensen kan vara implicit till sin natur för att de specifika arbetsuppgifterna ska kunna 
utföras (Paloniemis, 2006). Den här tysta kunskapen och de praktiska färdigheter som krävs, 
finns det en önskan från deltagarna att få bli bekanta med och anses vara en värdefull 
kompetens.  

 
R6: Dom var bra som dom var. Men jag upplevde att det var mycket sällan, det är ju inte jätteofta man har 

en full medarbetare på jobbet. Visst det kanske är en situation som kommer inträffa och då vet man hur man ska 
agera, men jag kände att det var extremfall många gånger. Och det som är svårt som chef det är inte 
extremfallen, för det finns ganska tydligt beskrivet hur man ska agera. Det som är svårt är de här gräns, när det 
är på gränsen. Hm ska agera på det här? Ska jag inte? Hur ska man ta det här? Jag hade velat ha lite mer såna 
situationer när det blir mer svår att, de där casen som vi diskuterade var väldigt enkla. Är någon full, så får 
man skicka hem. När det är så här svårt, man kan inte ta på det, när man börjar se att nån liksom, kommer sent 
väldigt sent till jobbet ofta, men man kan liksom inte ta på någonting. Man sköter sitt jobb men man börjar, ae 
det är svårt. Det hade jag velat ha mer av, mer case när det är mer mmm gränsfall, det här vardagliga.  

 
Ovanstående citat från Respondent 6 uttrycker även den en viss avsaknad av kunskap som är 
kopplad till mer mjuk fakta, situationer som kan vara i någon form av gråzon, det 
mellanmänskliga. Som tidigare nämnt är detta något som kan vara svårt att läsa sig till, vidare 
menar Ellström (1996) att ett sådant lärande sker genom en social process vilket möjliggör 
för deltagaren att kunna skaffa sig nya förmågor kring området.   
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6.2.3 Bredare perspektiv 
Programmet för potentiella chefer är ett internt program, vilket är inriktat mot den ideala 
chefsrollen inom Försäkringskassan. Det uttrycks en förståelse från deltagarna att 
utformningen av programmet är internt, dock kan vi utläsa i deltagarnas berättelser att det 
finns en önskan om att programmets innehåll även ska belysa ledarskap i ett bredare 
perspektiv. Detta är något som Respondent 6 uttrycker i citatet nedan. 

 
R6: Ja men mer prata mer om ledarskap, inte Försäkringskassan och bara Försäkringskassan och vår 

verksamhet. Lite lyfta blicken. Men samtidigt är programmet för Försäkringskassan och av Försäkringskassan 
så det är klart, jag förstår ju det också. Men ja, jag är fortfarande besviken. 

 
Vidare uttrycker Respondent 7 att programmets utformning känns väldigt “in-house” och i 
det mindre perspektivet.  

 
R7: ja det var väl vad vi diskuterade, asså frågorna på det här pappret som vi fick, jag kommer inte ihåg 

exakt vilka fråger det rörde sig om men det var väldigt liksom, genomgående var det ju det hära…här o nu, 
försäkringskassan, handläggning, chef, medarbetare, lönesamtal den delen och frågorna var också ganska 
inhouse o i det mindre perspektivet kanske. Sådär kanske man kunde ha varvat i alla fall med lite mera 
reflektionsfrågor som inte är kopplade till Försäkringskassan o vårt här, utan mer…teorin, pröva lite olika 
teoretiska modeller, ledarskap i olika typer av…i förhållande till olika liksom verksamhetslinjer aa...lite sånt o 
sent koppla ihop det på egen hand med sin praktik o sina upplevelser.  

 
Vi tolkar det som att programmets utformning och kunskapen som genereras är omsluten av 
den kulturella kontext som verksamheten präglas av (Ellström, 1996). I det här fallet ser vi att 
det kan skapas en begränsning med det lärande som kan möjliggöras inom programmet. 
Eftersom att utformningen enligt Respondent 7 är mycket här och nu, istället för att se till 
framtiden och se det i ett bredare perspektiv kring ledarskap. Med tanke på den konstanta 
utvecklingen som sker i samhällets kontext och att det är ett program för potentiella chefer, 
tänker vi att det kan vara en god idé att se ledarskap i ett bredare perspektiv, utifrån olika 
föreställningar. Genom att ha olika perspektiv på ledarskap kan det underlätta för framtida 
ställningstagande utifrån vilka problem och uppdrag som ska ledas.  

 
R6: (...) Och så vill jag att de tänker sig på det här programmet att det finns faktiskt flera karriärvägar på 

det här stället än att jobba som enhetschef i kundvärlden. Vi har ett helt huvudkontor med fullt av stödfunktioner 
som också har enhetschefer. Och det hade jag velat viljat, att man hade haft någon form av inryckning i vad 
man hade tänkt sig. Nu känns det som att det bara handlade om att man skulle jobba som enhetschef i 
kundmötena. Och det var i mindre, tre fyra som kom från huvudkontoret som kände samma sak. Att vi hade en 
tanke i ledarskap och chefskap för andra verksamheter inom Försäkringskassan. Och då tycker jag att man 
kunde ha haft olika spår. Att prata om dom delarna också 

 
Vidare uttrycker Respondent 6 att denne upplever att fokus låg på enbart en typ av 
chefsposition inom organisationen och känner avsaknad av inslag kring andra typer av 
chefspositioner på Försäkringskassan. Bierma & Eraut (2004) menar att lärande som sker på 
arbetsplatsen utgör en grund för att möjliggöra vidare professionell utveckling och därmed 
öka konkurrenskraften gentemot andra potentiella arbetsgivare. Vi kan tolka det som att 
Respondent 6 inte känner att programmet har främjat till en professionell utveckling inom 
andra typer av chefspositioner inom Försäkringskassan.  
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6.2.4 Lärkontrakt 
I programmet fick deltagarna använda sig av ett lärkontrakt, där de fick notera tidigare 
erfarenheter, framtida utvecklingsmål och vad de tagit med sig från programmet. 
Lärkontraktet ska reflekteras över samt att det ska ske en gemensam bearbetning av det 
tillsammans med chef, handledare och reflektionsgruppen. Utifrån deltagarnas upplevelser 
kan vi tolka att det finns en varians i behållningen av lärkontraktet. Variansen tror vi har en 
grund i dels deltagarnas egen inställning till det, men också i vilket stöd deltagaren har fått 
från chef, handledare och i reflektionsgruppen med tillhörande gruppledare.  

 
R5: Ja det tyckte jag var väldigt bra, dels för då man ju möjligheten att reflektera själv över vad man 

faktiskt vill ha ut. Det har jag haft väldigt svårt för, så det var bra för då fick jag verkligen sätta mig ner o 
fundera på vad är det jag själv ska utveckla, vad e mina mål, hur ska jag nå dit o sätta upp ett delmål. För jag 
har nog alltid tänkt, aa men jag känner på lite o så blir det väl som det blir o det blir säkert bra. Men just att få 
definiera vad jag faktiskt vill ha ut av det, jag tror att jag inte varit särskilt kräsen o därför bara egentligen 
tackat ja o tyckt att det varit kul att få vara med, ungefär så. Men det var bra att få sätta ner det på pränt. Det 
har jag även gjort senare i en annan kurs o så, där man får…så ja det är väldigt viktigt tycker jag att få 
reflektera över dom bitarna.  

 
Vi tolkar det som att Respondent 5 har inom kontexten av programmet haft en god behållning 
av momentet lärkontrakt. Där deltagaren fått en möjlighet att definiera dess mål med 
programmet och vilket lärande deltagaren önskar ska möjliggöras. Vi upplever det som att 
deltagaren har känt ett yttre krav på att verkligen fundera kring sitt lärkontrakt och därmed 
fått en drivkraft att utföra uppgifterna och ta vara på momentet lärkontrakt (Ellström, 1996).  

 
R4: (…) när väl min handledare tittade på det och när vi tittade på det i lärgruppen, vad som var bra, och 

jobbigt för vissa, var lyfte de, och vi delade med oss de till varandra. Höra av folk den synen som jag även har 
på mig själv. Det tycker jag var det. Ja men att skiva det själv. Man kan skriva ett jättebra och vara jättenöjd, 
eller vara jättekritisk mot sig själv, men just när andra kunde liksom bekräfta eller säga hur dom såg på saken, 
tyckte jag var jättebra. Det var ju ett sätt också att ge varandra feedback. 

  
Citatet ovan från Respondent 4 kan vi tolka det som att lärprocessen under momentet med 
lärkontraktet, har skett i kontexten av en gemensam bearbetning. Tillsammans med sin 
handledare och kollegorna i reflektionsgruppen, har deltagaren genom en social process 
kunna möjliggöra och utveckla ett lärande inom programmet. Enligt Ellström finns det ett 
beroendeförhållande mellan deltagarens lärande och verksamhetens utformning, vilket vi här 
kan tolka som programmets utformning(Ellström, 1996). 
 

R2: Ja, min upplevelse är att lärkontraktet det blir väldigt beroende av vilken handledare du har. Min 
upplevelse var att jag kanske inte hade jätte..jag kanske inte hade en jätteengagerad handledare (...) så jag 
upplevde att jag kanske hade den för min egen skull och jag checkade av… (...) O då hade jag större 
användning utav det men inte jättemycket. Det blir ju lätt att man skriver lite fina ord men man behöver nog 
hjälp o det kanske jag hade haft med en bättre handledare men man behöver nog hjälp att bryta ned det. (...) 
Det blev väl lite floskler..så 

 
Respondent 2, berättar om en annan upplevelse kring lärkontraktet. Vi kan tolka det som att 
det fanns en avsaknad av ett yttre krav från handledaren, deltagaren fick inte någon direkt 
drivkraft till att sträva efter att uppfylla syftet med lärkontraktet. I det här fallet kan vi tolka 
det som att beroendeförhållandet mellan deltagarens lärande och programmets utformning 
utgjorde ett eventuellt hinder för att uppfylla syftet med momentet. 
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R7: ja jag tyckte det var liksom tramsigt o hålla på med det där, jag förstod syftet men jag tyckte det skulle 
vart någon högre nivå i så fall med, det blev lite som att nu försöker vi göra ett verktyg är som vi ska fylla i men 
som vi inte riktigt känner oss riktigt bekväma med det här o då försvann syftet lite med. Det är klart att jag 
förstår, det är väl lite som barnens utvecklingssamtal i skolan o att man ska sätta upp några mål o man ska 
fundera vad man vill egentligen, så utgångspunkten är ju bra, vad vill jag ha av det här o det är ju av min egna 
utveckling men de föll lite platt tyckte jag.  

 
Som tidigare nämnt har vi upptäckt en varians i deltagarnas upplevelse av momentet 
lärkontrakt. Något som har varit utmärkande är att de som haft god behållning av 
lärkontraktet har i regel haft ett gott stöd från bland annat sin handledare i bearbetningen, 
medan de som har haft en mindre god behållning har saknat yttre påtryckningar och stöttning 
från bland annat sin handledare. Vidare kan vi tolka det som att Respondent 7, utifrån citatet 
ovan, ser en potential i momentet lärkontrakt. Men vi kan också utläsa att det finns en 
avsaknad av tydliga riktlinjer och eventuellt yttre påtryckningar, vilket kan medföra att 
drivkraften avtar. Vi tror att drivkraften kan avta på grund av att det finns en avsaknad av en 
gemensam bearbetning och stöttning inom arbetsgemenskapen (Ellström, 1996).   

6.3 Riktlinjer 
Under intervjuerna med deltagarna kom det fram att samtliga deltagare hade olika 
upplevelser av programmets olika komponenter: Teoribaserade - Centrala och Regionala, 
Praktiken samt Reflektionstillfället, då deras förutsättningar skilde sig åt. Det blev tydligt för 
oss att det saknas tydliga riktlinjer på utformningen av praktiken och reflektionen samt dess 
upplägg. Intervjuutsagorna tyder på att det finns en varians i behållning utav momenten i 
programmet. För att förtydliga temat Riktlinjer har vi valt följande underteman: Riktlinjer för 
chef, hand- och gruppledare och Mer som på universitetet. 

6.3.1 Riktlinjer för chef, hand- och gruppledare 
Ett undertema som vi fann i intervjuutsagorna var: Riktlinjer för chef, hand- och gruppledare. 
I det här undertemat genomsyras även två liknande faktorer, vilket rör krav och påtryckning 
från chef, hand- och gruppledare, men vi har valt att samla allt under temat riktlinjer för chef, 
hand- och gruppledare. Utifrån intervjuutsagorna kan vi utläsa att det fanns en skillnad i hur 
respondenterna hade upplevt sin övergripande behållning. Beroende hur pass engagerad och 
involverad dess hand- och gruppledare var, desto mer eller mindre behållning upplevde 
deltagarna ha erhållit. Den problematiken vi kan se i den variationen av upplevelser är att 
behållningen av programmet överlag, inte blir jämbördigt för samtliga deltagare.  

 
6.3.1.1 Riktlinjer för handledare	  
Vi har fått uppfattningen utifrån deltagarnas berättelser att de inte fanns någon specifikt 
struktur under momentet praktik, utan att de tillsammans med sin handledare fick göra ett 
eget upplägg över hur dess praktik skulle gå till och vad den skulle innehålla. Citatet nedan 
från Respondent 2, visar på att det inte verkar finnas en tydlig ram för vad som förväntas av 
handledaren. Det tyder på en eventuell brist i informationen till handledarna, om vad 
programmets syfte är och dess innehåll.  

 
R2: (...) skulle nog också vara att handledarna skulle ha lite bättre koll  på vad vi gör centralt i 

programmet, för att kunna stötta oss bättre. För dom har ju noll koll..hade, jag vet ju inte hur det ser ut idag.  
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I och med att Respondent 2 upplever att denne inte får tillräcklig med stöttning av sin 
handledare, ser vi en brist på yttre drivkraft som kan motivera deltagaren att ta praktiken på 
allvar (Ellström, 1996). Vi ser att det finns ett hinder för deltagaren att tillägna den graden av 
professionell utveckling som hade kunna möjliggöras med tydligare riktlinjer till 
handledaren.  

 
R2: Ja men dels så saknades ju en handledare som kanske var, eller hade koll på programmet i övrigt. (...) 

Men jag skulle vilja jobba mer..få göra lite mer saker hands-on, det blev mycket betrakta. Jag vet ju att andra 
kollegor fick va’ med på vissa medarbetarsamtal eller lönesamtal o sådär, jag skulle gärna tagit del av det 
också.  

 
Ett annat citat från Respondent 2, som redovisas ovan, tyder på att det fanns en viss 
ojämlikhet i behållningen av praktiken. Detta kan kopplas till det Granberg (2010) redovisar i 
sin studie om hur viktig produkten av lärandet är och bör därför få ett större fokus än själva 
lärprocessen. Det är därför viktigt att poängtera den produkten som skapas av praktiken, det 
vill säga den behållning som deltagarna erhållit. Praktiken kan framstå som otydlig ifall den 
inte har något klart syfte samt hur syftet ska uppnås. Därför tror vi att med hjälp av tydligare 
riktlinjer kring praktikens syfte och vad som faktiskt förväntas av handledaren samt 
deltagaren, kan utgöra en jämnare behållning av praktiken, oberoende av vilken handledare 
som fås. Detta är något som kan bekräftas utifrån citatet från Respondent 3 nedan.  

 
R3: Det är klart, vi pratade väldigt mycket vi som gick, jag hade ju två kollegor till som jobbade på samma 

kontor som mig som gick programmet o så prata man ju med alla från Göteborg o så...det är ju klart att det var 
ju stor skillnad på vem man hade som handledare om man trivdes med sin handledare eller inte, vad man fick ut 
av det o vad man fick liksom vad man kändes liksom att man hade med sig, så att säga. 

 
Vidare följer ett citat från Respondent 4 vilket också tyder på att utfallet av praktiken 
påverkas av ens handledare. Deltagarens behållning av praktiken har upplevt som god i och 
med deltagaren blivit utmanad och fått vara aktiv. Det kan vi jämföra med föregående citatet 
från Respondent 2, som i stället kände att praktiken var mer att betrakta än att få vara mer 
“hands on”. 

 
R4: jag blev ju utmanad också och han lät mig hålla i OPT och i grupprum... Jag hade själv inte engagerat 

mig mycket i grupprummen, så att jag vill ju lära mig. Han var absolut, ja det tycker jag. Att man fick bli lite 
utmanad.  

 
Respondent 4 har fått delta aktivt i arbetsgemenskapen då handledaren har givit denne 
utrymme att få praktisera uppgifter och inte bara observera. Med ett kontextuellt perspektiv är 
en förutsättning för att individen ska kunna tillägna sig den nya kunskapen och få en 
erfarenhet, att deltagaren faktiskt får möjlighet att aktivt delta i ett lärlingskap. Därmed 
möjliggörs ett lärande hos deltagaren och resulterar i att den vidareutvecklar sina förmågor 
för att nå en ny professionell identitet (Ellström, 1996). 

 
R4: Han försökte tillmötesgå mig, som det här tex. Att få in mig på medarbetarsamtal. (...) Jag vet att vissa 

utav mina kollegor på programmet inte ens fick vara med på medarbetarsamtal… (...) Nu fick ju jag vara med 
på medarbetarsamtalen....Men det var ingen annan i min grupp som fick vara med på det. Så lite såna saker, att 
man kanske trycker på dom som ska vara handledare, att i möjligaste mån försöker att liksom involvera 
deltagarna i de här sakerna, så att man faktiskt får lite praktiskt se hur det fungerar, och inte bara teoretiskt. 
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För att återkoppla till vårt huvudtema kring riktlinjer kan vi utifrån de två föregående citaten 
se att Respondent 4 har fått en god behållning av sin praktik. Där Respondent 4 uttrycker i 
citaten ovan att denne blev utmanad och fick aktivt delta i ett socialt sammanhang, därmed 
inte bara betrakta sin handledare (Ibid.). 

 
6.3.1.2 Riktlinjer för chef 
I intervjuutsagorna kunde vi även utläsa att deltagarnas chefer hade olika insikt i hur de 
kunde främja deltagarnas lärande under programmets gång. Om samtliga chefer skulle få 
tydlig information och riktlinjer kring programmet, tror vi att de skulle bidra till en bredare 
insikt i vad programmet innebär för deras medarbetare samt vad som förväntas av chefen. 
Vilket utgör en större möjlighet till att ett lärande möjligheter hos deltagarna och att risken 
kan minskas för att eventuella hinder uppstår från det dagliga arbetet.   

 
R2: (...) Äh det krävs ju att man har en förstående chef. O det är ju lite för att jag till exempel hör ju att 

andra inte, man måste ju avlastas i produktion. (...)Men där var ju jag väldigt tydlig med min chef att ja men nu 
måste vi plocka bort liksom saker från mig o jag hade jättebra dialog med henne liksom. Men du måste ha en 
chef som också inser vad det innebär att gå det här programmet o helst en chef som dessutom utmanar dig på 
hemmaplan men det är väl lite. (...) Så jag tror att nåt dom borde ha gjort men inte tror att dom gjorde, men det 
kan ni ju ta med er, det är att de borde haft ett informationsmöte också för chefer, alltså för dom vanliga 
cheferna till medarbetarna som kommit in på programmet.  

 
R3: (...)...jag hade en väldigt bra chef. Jag var team-koordinator i de team jag jobbade i då o fick ganska 

stora friheter från min chef att det jag lärde mig under programmet att testa det på teamet asså öva på dom 
sakerna så att du faktiskt får känna på hur det är liksom och det gjorde ju liksom också att man kunde, att man 
fick förankra teori o praktik lite grann o jag fick ju också uppgifter på praktiken (...) Det var ju liksom det som 
gjorde att man kunde koppla teori o praktik, det var väldigt bra tycker jag. 

 
I citatet ovan från Respondent 2 och 3 belyses vikten av att ha en förstående chef som 
dessutom utgör en påtryckning i form av att utmana deltagaren på sin ordinarie arbetsplats. 
Enligt Ellström (1996) krävs det yttre krav för att deltagaren ska eftersträva att utföra de 
handlingar som krävs.  

 
R1: Det största hindret var min egen pliktkänsla gentemot mina närmsta kollegor, att inte vilja lämna dem i 

sticket. Från officiellt håll var det avsett att ”du ska gå den här utbildningen på si och så många procent av din 
tid” (...) ”att det är klart att du ska vara med på detta” och uppmanat och sagt att ta vara på chansen för den 
ges inte många gånger! (...) Väldigt positiv känsla från alla inblandade, så det största hindret var min 
pliktkänsla och min egen inställning till det hela. Jag skulle tagit vare mer. Det är det jag ångrar.  

 
Kock (2010) tar upp att en stödjande lärmiljö på arbetsplatsen innebär att de utgör ett stöd för 
de satsningar som organisationen gör för kompetensutveckling, i motsats till den stödjande 
lärmiljön finns också en begränsande lärmiljö. I citatet ovan kan vi tolka det som att 
Respondent 1 har haft en chef som främjat en stödjande lärmiljö och sett vikten i att avlasta 
sin medarbetare i det dagliga arbetet. Trots att deltagaren får uppmuntran och stöd av sin chef 
kan vi utläsa att chefen inte ställer några direkta krav. Detta kan resultera i att deltagaren inte 
har tillräckligt med yttre drivkraft för att utföra de uppgifter som tillkommer i programmet, 
och väljer istället därför att prioritera den avsatta tiden till sina ordinarie arbetsuppgifter 
(Ellström, 1996). Avsaknaden av krav kan därför utgöra en begränsande lärmiljö eftersom 
deltagaren inte får de stöd den behöver från chefen (Kock, 2010).    
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6.3.1.3 Riktlinjer för gruppledare  
Genomgående i intervjuutsagorna återkommer en avsaknad av tydliga riktlinjer och krav för 
hand- och gruppledare samt chef. Vilket är något vi tolkar som ett eventuellt hinder till att 
programmets syfte uppfylls och att det lärande programmet ämnar möjliggöra inte riktigt kan 
nås. Tidigare i detta avsnitt har vi analyserat kring vikten av tydliga riktlinjer för handledare 
och chefer. Nedan följer två citat från Respondent 2 och 1 vilka belyser att liknande hinder 
uppstår i reflektionsgrupperna, där gruppledarna inte verkar tydligt utgå från någon direkt 
struktur eller utgöra krav.   

 
R2: Tanken är jättebra, det var väldigt trevligt men det blev väldigt lätt att man bara satt o prata. (...) ...i 

varje grupp var det ju med en person från HR som hade lite i uppgift att liksom på nåt sätt leda dom här, men 
dom skulle man gjort annorlunda. (...)...kanske ha en ledare, samtalsledare, som borrar lite mer…(...)Men det 
blev lite myskompis-forum som var jättetrevliga, alltså jag uppskattade dom verkligen men jag tror inte riktigt 
att dom uppfyllde syftena som kanske tanken var med dom. (...) ...tror att dom behöver styras mer samtalen.  

 
R1: (...) personer som höll i de här små regionala träffarna på en lokal nivå, där vi var fem 

utbildningsdeltagare och så en erfaren person från HR-avdelningen, att ibland så var den insatsen som hon 
bidrag med inte så bra. (...) Ibland var det så att ”jag måste gå den tiden bla bla bla, för då går mitt tåg” och 
då blir det liksom att man fick lyssna på den första personens erfarenhet i 45 min, den andra i en halvtimme, 
och den tredje i en kvart, och sen var det bara fem minuter kvar till den sista och så där, det blev 
planeringsmissar och det känns inte schysst. 

 
Utfallet blir därför olika för samtliga deltagare då det inte finns några tydliga riktlinjer på vad 
som faktiskt ska uppnås i momenten.  

 
R1: Det blir inte bra om man tvingar någon att handleda mot deras vilja, de fattar ju alla. Men det kändes 

som att de verkligen ville lägga manken till att försöka övertala människor liksom att vara handledare. De får 
liksom ingen bonus, det är bara mer jobb för dem, så man förstår att alla inte vill vara det.  

 
En annan intressant aspekt som vi har funnit är att gruppledare/handledarna i sig kan avsakna 
både inre- och yttre drivkrafter att vilja handleda. Därmed kan det uppstå en brist på 
engagemang hos hand- och gruppledaren (Ellström, 1996). 

6.3.2 Mer som på universitetet  
Vidare fann vi ett återkommande undertema i vårt empiriska material, där deltagarna 
efterfrågade en mer struktur för samtliga komponenter. Framförallt när det kommer till 
uppgifterna i programmet.  

 
R1: Man tar inte vissa saker på allvar om det inte ska redovisas ordentligt, och det kan jag tänka mig 

händer hos studenter också, att har man inte krävt in något skriftligen då fokuserar man inte på det (...) Jag 
bedömde att det inte var viktigt eller att man inte hade tid, det blir en legitim ursäkt. (...) Jag behöver i alla fall 
den piskan på mig att att göra det. Men sen när det flyter ut i kanterna så där, då tar man sig inte den tiden. Då 
tycker man nog att det inte är så viktigt. Jag kanske skrev ner i lärkontraktet tre gånger ordentligt såna avstamp 
och verkligen funderade. Men när den här metoden introducerades första gången så tänkte jag att det skulle bli 
9-10 gånger som vi skulle skriva, men så blev det bara 3 gånger. Då vet jag inte riktigt vad som var avsikten. 
Jag trodde att det skulle användas ännu mer. 

 
Utifrån citatet ovan från Respondent 1 kan vi tolka att det finns en yttre drivkraft om att det 
finns uppgifter som är tänkta att utföras och vilka deltagarna ska sträva efter att utföra för att 
nå yttre belöningar. Dock finns det risker med den här yttre drivkraften menar Ellström 
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(1996) eftersom de kan leda till en lägre arbetstillfredsställelse då attityden till lärande kan bli 
likgiltig, vilket vi tolkar kan uppstå i och med att inga yttre belöningar ges.  

 
R6: Asså att det skulle vara mer likt en universitetsutbildning. Att man faktiskt hade litteratur och att man 

skrev uppgifter om allt. Att man ställer högre krav, aa det tycker jag. Och att det är mer uttalat att man liksom 
kanske då mer så här att: de här dagarna i veckan är för utbildning, då kan man inte jobba då. Man måste 
plugga eller lämna in uppgift. Att få avsätta tid för utbildningen. (...) Men det var ju inga såna här direkta 
uppgifter som man skulle skriva eller lämna in eller nåt sånt där. Det hade liksom skärpt upp lite, tänker jag, 
mig själv. Jag hade liksom ansträngt mig lite mer.  

 
Återigen kan vi utläsa att det finns en avsaknad av mer tydlighet och struktur kring delar av 
programmet. Vilket i sig kan utgöra ett hinder för deltagarnas lärande av programmet, vi tror 
därför att ett ökat krav på deltagarna att faktiskt prestera och redovisa något, kan möjliggöra 
ett annat lärande för programmets deltagare.  

6.4 Bekräftelse 
Ett annat tema vi fann i vårt material är Bekräftelse. Programmet för potentiella chefer har 
som syfte att att ge en ökad kännedom samt insikt i vad chefsrollen innebär och därmed 
uppmuntra deltagarna att vilja söka sig vidare till en chefsroll. Utifrån intervjuutsagorna har 
vi kunna utläsa en efterfrågan på en avslutande utvärdering och feedback, som kan bekräfta 
ifall deltagarna är redo att söka sig vidare eller inte. Inom de temat har vi funnit två 
underteman vilka vi har valt att kalla: Återkoppling och Knyta ihop säcken -“är jag en 
lämplig chef?”.  

6.4.1 Återkoppling 
Vi har återigen kunnat utläsa en varians i deltagarnas upplevelser från programmet, i det här 
avsnittet lyfter vi fram betydelsen av att få en återkoppling på det deltagarna har gjort eller 
varit med om under programmet. Granberg (2010) belyser hur viktig produkten av en 
lärandeprocess är och bör vara det som läggs tonvikt på. Vi tolkar detta som att det är viktigt 
att belysa vad programmet har genererat till deltagarna.  

 
R3: Alltså jag tyckte att det var, dels så lärde jag mig väldigt mycket om mig själv för mycket handlar ju om 

att man ska lära känna sina egna styrkor o svagheter. Jag tycker att jag fick väldigt mycket feedback och väldigt 
mycket, alltså stor möjlighet liksom att jobba med dom bitarna som jag behövde jobba med. Och sen också att 
jag fick en större inblick i chefsrollen som jag inte hade haft o man inte hade gått programmet, för jag tänker 
liksom att man kan ju bli chef utan gå att programmet och jag tror att man har stor fördel på att ha gjort 
det..absolut.  

 
Respondent 3 uttrycker att denne har fått bekräftelse på vad deltagaren har åstadkommit med 
och vad som behövs arbetas mer på. Citatet belyser att deltagaren har fått återkoppling, vilket 
vi kan tolka som en bekräftelse på att deltagaren uppnått de yttre kraven i kontexten av 
programmet. Genom att ha deltagit i programmet och inom kontexten av dess yttre krav, kan 
det ha bidragit till att deltagaren upplever en tillfredsställelse och meningsfullhet med sitt 
deltagande (Ellström, 1996). Detta ser vi som en god möjlighet till att programmets syfte 
uppfylls och att ett annat lärande kan möjliggöras.  
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R5: (...) Och att man kanske får nåt typ av omdöme eller nånting efter den här praktiken o ha med sig sen 
när man söker sig vidare. (...) ...nån typ av personlig återkoppling utifrån…ja nåt omdöme eller nånting, jag vet 
inte, eller i reflektionsgruppen, vi har sett att du har gjort det här o det här. Nånting. Det är alltid bra. Lite mer 
coachande. 

 
Återigen kan vi dock se en varians i deltagarnas upplevelser av programmet, ovan uttrycker 
Respondent 5 istället en avsaknad av personlig återkoppling. För att jämföra med Respondent 
3, kan vi tolka det som att Respondent 5 inte fått bekräftelse i samma utsträckning om vad 
denne har åstadkommit under programmet. Därmed finns det en risk att deltagaren inte 
känner samma tillfredsställelse och meningsfullhet med programmet. Detta kan utgöra ett 
hinder till att syftet med programmet inte kan uppfyllas till fullo och att denne inte ser 
resultatet av de lärande som möjliggjorts under programmet (Ellström, 1996). Detta kan vi 
koppla till de Granberg (2010) nämner kring att fokus bör ligga på slutprodukten av lärandet. 

6.4.2 Knyta ihop säcken - “är jag en lämplig chef?” 
I intervjuutsagorna har vi kunnat utläsa ett annat framträdande undertema, att det finns en 
önskan om att upprätthålla den röda tråden under hela programmets gång, genom att knyta 
ihop säcken i slutet. Att få bekräftat vad deltagarna individuellt har lärt sig och vad de kan 
tänkas behöva arbeta mer på och ifall de anses vara en potentiell chef eller inte. 

 
R5: Ja för att det är ju verkligen såhär potentiell chefsprogram, det är ju inte så att man per automatik blir 

chef. Och jag tror att det hade varit bra om man gjorde en utvärdering sen av alla o på nåt sätt talade om att 
det här har funkar jättebra för dig o det här o ja o vi ser absolut dig i en chefsroll eller att vi ser att du kanske 
skulle passa bättre här. Så att man liksom fångar upp det efteråt, för att ja även om jag fick bra feedback från 
mina handledare så kände jag inte riktigt att man knöt ihop säcken o gick vidare, utan det var mer såhär, ja nu 
har du gått det här nu får ni söka o så får vi se, det var lite sådär, så att det hade varit bra o få lite mer…ja jag 
vet inte hur man ska göra det men. 

 
Vi kan tolka att Respondent 5 upplevde att slutprodukten av chefsprogrammet inte fångades 
upp ordentligt. Utifrån citatet ovan får vi uppfattningen av att deltagaren hade önskat en 
bekräftelse om denne var lämplig för att söka sig till en chefsroll. Syftet med programmet var 
delvis att deltagarna skulle vilja och välja att bli chef, men frågan hos deltagaren återstår 
fortfarande om de är lämpliga som chef. Därför ser vi att det kan utgöra en problematik när 
deltagarna inte upplever att de får återkoppling, då drivkraften under programmet har varit att 
vilja uppfylla de yttre kraven som i det här fallet är ta reda på om deltagaren är en potentiell 
chef eller inte (Ellström, 1996).  

 
R7: Nej o det var ingen del i programmet som sen hade dom här inslagen som dom här testerna hade, 

förmågor o personligheter o så. För hade det funnits då hade man ju rätt bra kunnat sen knyta ihop säcken, att 
okej nu har du sett i tester vem du är, vi har gjort ett ex antal tester, vi har diskuterat i grupp, prövat dom här, 
reflekterat tillsammans, gjort praktik. Precis då hade man ju kunnat knyta ihop det på ett jättebra sätt o sen att 
utifrån det o så. Och känna att när man gick därifrån att ja men till 90 procent är jag en ledare men 10 procent 
att jag behöver jobba på det här. (...) 

 
Respondent 7 uttrycker att programmet kunde ha haft inslag av mer tester likt 
urvalsprocessen, vilket hade kunna utgjort ett bra underlag för hur deltagarna utvecklats 
under programmets gång. Genom att ha mer tester eller ett återkopplande i slutet, med en 
gemensam bearbetning för att tolka och förstå ens utveckling. En avslutande utvärdering tror 
vi dels skulle belysa deltagarnas lärande efter programmet men också belysa hur lärande 
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faktiskt möjliggörs för deltagarna inom programmet. Vi kan därmed se att det finns ett tydligt 
beroendeförhållande mellan deltagarens egna lärande och programmets utformning (Ellström, 
1996).  
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7.0 Diskussion         
I detta avsnitt sammanfattas och diskuteras studiens resultat samt betydelse, dess styrkor och 
begränsningar, liksom valet av metod och analys. Slutligen diskuteras förslag till fortsatt 
forskning inom ämnet.  

     
Syftet med studien var: att utveckla kunskap om lärande i anslutning till ett 
utbildningsprogram för potentiella chefer inom offentlig förvaltning. Fokus riktades mot hur 
lärande möjliggjorts för programmets deltagare. För att besvara syftet har vi dels använt oss 
av ett kontextuellt perspektiv på lärande, vi vill se på deltagarnas lärande inom kontexten av 
programmets lärmiljö. För att förstå konsekvenserna av vad som genereras av lärmiljön, har 
vi även använt oss av Ellströms (1996) syn på drivkrafter för lärande. I vårt resultat av 
intervjuutsagorna fann vi fyra huvudteman: Förväntningar, Programmets innehåll, Riktlinjer 
och Bekräftelse. Resultatet visade att dessa huvudteman är sammankopplade och har en 
påverkanseffekt på varandra samt på hur lärande möjliggörs för programmets deltagare. 
Vidare kommer vi att beskriva resultatet i relation till tidigare forskning inom vårt 
studieområde och besvara studiens frågeställningar: ”Hur beskriver deltagarna den lärmiljö 
programmet utgör?”, ”Vilka konsekvenser uppges denna miljö generera till?” och ”Hur kan 
dessa konsekvenser förstås, beskrivas och analyseras i termer av drivkrafter för lärande? 
 

7.1 Förväntningar 
Illeris (2007) belyser i sin forskning att individers attityd är avgörande för hur utfallet i deras 
lärande och utveckling blir. Han menar vidare på att en negativ inställning kan omedvetet 
leda till en blockering av individens lärande. Den problematik Illeris belyser, ser vi kunna 
kopplas till vårt resultat. Vilket visar att beroende på vad deltagarna haft för förväntningar 
inför programmet, har skapat olikheter i vilket lärande deltagarna har kunnat tillägna sig. 
Konsekvensen av programmets lärmiljö, blir i det här fallet att utformningen inte mötte de 
förväntningar som en del av deltagarna hade efter urvalsprocessen. En del av deltagarna kan 
därför uppleva att de inte har fått den behållning av programmet som de förväntat sig. En 
möjlighet som vi ser är att undersöka vilka förväntningar och erfarenheter som finns hos 
deltagarna inför programstart. Vilket kan underlätta för programmets utformning att möta de 
förväntningar som finns inför programmet. 

7.2 Programinnehåll 
I resultatet kunde vi utläsa att de delar som tillät deltagarna vara mer aktiva i sitt deltagande 
visade sig möjliggöra ett annat lärande för deltagarna. Kock (2010) menar att det är 
nödvändigt att deltagarna får möjlighet att delta aktivt genom att interagera och samverka för 
att ett lärande ska ske. Resultatet visade att den information som togs upp var sådant som 
deltagarna till viss del redan hade kännedom av. Paloniemis (2006) nämner i sin tidigare 
forskning att för att ny kompetens ska skapas, är en förutsättning att lärmiljön genererar till 
att deltagarna möter nya situationer och ny information. Programmets lärmiljö beskrivs av 
deltagarna som intern och berör enbart en del av verksamhetens möjligheter till professionell 
utveckling. Konsekvensen av att ha en intern lärmiljö med ett avgränsat fokus mot enhetschef 
inom produktionen, ser vi kunna krocka med en del av deltagarnas förväntning på 
programmets innehåll. Programmets syfte är att deltagarna ska få en förståelse hur det är att 
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vara chef på Försäkringskassan i allmänhet, inte enbart som enhetschef. Vi såg i resultatet att 
vissa deltagare kände att det lärande som möjliggjordes inom programmets lärmiljö, inte var 
av den behållning som de hade tänkt. Resultatet har visat att momentet lärkontrakt, har varit 
av varierande behållning för deltagarna. Konsekvensen av en icke stöttande lärmiljö kan 
komma att påverka drivkraften och attityden för de lärande som lärkontraktet ämnar utgöra.  

7.3 Riktlinjer 
En konsekvens av att programmets lärmiljö har en varierande upplevelse, är att de lärande 
som programmet möjliggör kan bli olika och därmed inte jämlikt. Kock (2010) tar upp i sin 
tidigare forskning vikten av arbetsplatsens lärmiljö, som vi här ser som programmets lärmiljö. 
Han tar upp vikten av att ha en stödjande lärmiljö som utgör ett stöd för de satsningar som 
organisationen gör för kompetensutveckling. Vi ser därmed att det finns en möjlighet till att 
ett annat lärande kan möjliggöras, genom att förbättra stödet till chef, hand- och gruppledare, 
med eventuellt tydligare riktlinjer och krav. På det sättet tror vi att deltagarna av programmet 
kan få en mer jämlik behållning.  

7.4 Bekräftelse 
I resultatet har vi kunnat se ett behov av en tydligare röd tråd inom programmets lärmiljö och 
därmed de delar som programmet utgörs av. Vi har i studien nämnt Granbergs (2010) tidigare 
forskning, där han nämner att fokus bör ligga på slutprodukten av lärandet. En konsekvens av 
att lärmiljön inte genererar någon direkt bekräftelse till deltagarna, är att frågan fortfarande 
kvarstår hos deltagarna om de kan tänkas vara en lämplig chef eller inte. Resultatet har visat 
att det saknas ett bra avslut på den röda tråden inom programmet, det vill säga “knyta ihop 
säcken”. Vi ser att en avslutande utvärdering av deltagarnas lärande inom programmet, kan 
belysa dels vilket lärande som möjliggjorts inom programmets lärmiljö samt hur lärandet 
faktiskt möjliggörs av programmet.  

7.5 Förslag på vidare forskning 
Studiens syfte var: att utveckla kunskap om lärande i anslutning till ett utbildningsprogram 
för potentiella chefer inom offentlig förvaltning. Fokus riktas mot vilket lärande som 
möjliggörs för programmets deltagare. Vårt syfte har vi formulerat mot bakgrunden av ett 
kontextuellt perspektiv. Valet av att använda ett kontextuellt perspektiv ligger i att vi ville se 
hur kontexten av programmet påverkade deltagarnas möjlighet till lärande. Vi tror att 
alternativa studier hade kunnat göras utifrån bland annat ett kognitivt perspektiv där fokus 
riktas mot hur deltagarna kan påverkas utav problemlösning och hur lärandet kan genereras 
utifrån det. Utifrån ett kognitivt perspektiv skulle den lärprocess som sker inom individen 
kunna belysas och hur de kommer till uttryck utifrån de lärande som programmet möjliggör. 

Vi tänker att det hade varit intressant att rikta fokus mot programmets utformare samt dess 
utbildare, för att få ta del av deras perspektiv och tankar kring programmet. En annan idé till 
vidare forskning kan vara att jämföra programmet för potentiella chefer inom 
Försäkringskassan med ett liknande program inom privat sektor. För att se om andra teman 
hade framkommit i hur lärande möjliggörs inom ramen av ett utbildningsprogram.  

Med tanke på vårt metodval skulle ett annat förslag vara att genomföra en kvantitativ studie. 
Med en kvantitativ metod skulle vi kunna mäta vilken behållning deltagarna har fått, utifrån 
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programmets olika delar. Med hjälp av en enkätundersökning kan frekvenserna av 
deltagarnas behållning mätas och det finns en möjlighet att nå en större målgrupp. 

7.6 Sammanfattning diskussion 
Genom studiens resultat har vi kommit fram till att olika förväntningar ger varierande 
behållning, vilket är något som vi till viss del kan se genomsyras i programmets alla delar. 
För att ett annat lärande ska kunna möjliggöras inom programmet, är en god idé att försöka 
bemöta deltagarnas förväntningar, men också att deltagarna utmanas genom ett aktivt 
deltagande i kontexten av programmet. Vi tror att det skulle kunna utgöra en möjlighet till att 
nå de lärande som är i enlighet med programmets ändamål. Genom att ständigt generera en 
balans med både inre- och yttre drivkrafter kan det lärande som ämnats möjliggöras under 
programmet uppnås. Vi ser även att en idé skulle kunna vara att ta deltagarnas tidigare 
erfarenheter och förväntningar i beaktning vid utformning av programmet, för att i möjligaste 
mån skapa en gynnande lärmiljö. Vi har i vår studie även sett betydelsen av tydliga riktlinjer 
för att kunna möjliggöra ett jämlikt lärande för samtliga deltagaren inom kontexten av 
programmet. Genom att sträva efter att få deltagarna att känna stimulans och meningsfullhet 
med sitt deltagande, tror vi skulle kunna bemöta deltagarnas förväntningar på programmets 
innehåll. Vilket vi tror skulle kunna leda till en positiv attityd till de lärande som möjliggörs. 
Detta ser vi generera till att deltagarna upplever en annan behållning av programmet. För att 
få deltagaren att känna stimulans och meningsfullhet ser vi en möjlighet i att programmets 
innehåll upprätthåller en liknande nivå alternativ högre, likt den som urvalsprocessen utgör. 
Avslutande ser vi vikten av att deltagarna får en återkoppling i vad de har åstadkommit i sitt 
lärande, för att kunna känna att deras behållning av programmet har genererat till 
meningsfullhet. 

 
Uppsatsen bidrag till den pedagogiska forskningen är ytterligare kunskap om lärmiljöns 
betydelse för lärande på arbetsplatsen. Vi tror att vårt resultat till viss del kan appliceras på 
liknande utbildningsprogram inom andra organisationer, men går inte att generalisera. 
Däremot kan vi se att studien kan stärka den tidigare forskningen, då vi genomgående funnit 
kopplingar. Studiens resultat visar även exempel på situationer då lärandet kan hämmas likväl 
som främjas av programmets lärmiljö. Förhoppningsvis kan vidare forskning inom området 
komma att inspireras av vår studies resultat.  
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BILAGA 1. Missivbrev 
 
Till berörda deltagare 
Försäkringskassans program för potentiella chefer är ständigt under utveckling. Som tidigare deltagare i 
programmet, utgör ni en viktig betydelse med värdefulla upplevelser för att kunna utveckla programmet i 
framtiden.  

 
Vi är två HR-studenter från Uppsala universitet som skriver vårt examensarbete, inom pedagogik, nu under 
hösten 2016. Vi har fått möjligheten att göra ett uppsatssamarbete tillsammans med Försäkringskassan, i syfte 
att utveckla kunskap om lärande i anslutning till programmet för potentiella chefer inom verksamheten. 
Resultatet av studien kommer förhoppningsvis ge Försäkringskassan en mer djupgående analys kring effekterna 
av programmet som ni deltog i. Därmed se vilka potentiella utvecklingsmöjligheter som finns med programmets 
utformning. Fokus riktas mot de kunskaper, normer och värden som förmedlats under programmet och 
därigenom om den önskvärda professionella identiteten möjliggörs.  

 
Undersökningen kommer att bestå av intervjuer som kommer att genomföras och därefter analyseras. För att 
underlätta intervjumomentet för alla parter, föreslår vi att intervjuerna sker via Skype. Ni får föreslå datum och 
tid, så anpassar vi oss efter det. Det önskvärda är om ni kan avsätta tid för intervjutillfället någon gång mellan 
21 nov - 2 dec. Vi ser helst att det sker under veckodagarna mån/tis/fre. Vi uppskattar att intervjutillfället tar 
cirka 60 minuter. Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer*. Vilket innebär att 
medverkan är frivillig och deltagaren kan när som helst välja att under intervjun avbryta sin medverkan. Viktigt 
att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de enskilda individerna utan den sammantagna 
analysen av samtliga intervjuer.  

 
Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på seminarier och på 
universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda personer att namnges och i den mån namn 
förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer 
kommer att hanteras konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning 
(Personuppgiftslagen 1998:204). 

 
Medgivande: 
Genom Ert deltagande ger ni samtycke till att intervjun ljudinspelas och att det insamlade materialet får 
användas i undersökningen, samt att ni har tagit till er ovanstående information.  

       
Har du några funderingar eller frågor, tveka inte att hör av dig till någon av oss.   

Vi ser fram emot ditt deltagande!  

Vänliga hälsningar, 
Sofia & Carla 
Uppsala universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 

Sofia Harrå              Carla Adriasola 
073-xxx xx xx  073-xxx xx xx 

Sofia.harro@x.com       Carla.adriasola@x.com 
 

*För att läsa mer om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  
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BILAGA 2. Intervjuguide 
 
BAKGRUNDSFRÅGOR 
• Vad är din nuvarande yrkesroll? 
• Har den förändrats efter utbildningen? 

o Var programmet en orsak till det? 
• Hur kom det sig att du gick den här utbildningen?  

o Personlig drivkraft/ motivation? 
o Personliga mål?  

• Vilka förväntningar hade du inför utbildningen?    
CHEFSROLL 
• Har din uppfattning om chefsrollen ändrats efter utbildningen? 

o På vilket sätt då? Varför? 
o Hur har den förändrats från din tidigare uppfattning? 

• Hur känner du i din nuvarande roll att du har användning för det du lärde dig under 
utbildningen?  

o På vilket sätt? Har du förändrat eller påverkat ditt sätt att agera i din yrkesroll?  
TEORI 
• Hur upplevde du materialet och informationen som du fick under utbildningen?  

o Vilken behållning fick utav det? 
• Hur upplevde du användningen av det som kallas för lärkontrakt?  

o Hur var behållningen av det? 
o Gav det dig motivation till din egen utveckling? 

Centralt 
• De utbildningsdagar som var belägna centralt, hur upplevde du dessa? 

o Hade det kunnat vara annorlunda?  
o Hur upplevde du förankring mellan “teori” och till hur verksamheten ser ut 

egentligen? 
• I vilken utsträckning anser du att har tillägnat dig ny kunskap?  

o Kändes den kunskapen relevant och givande?  
• Vad var behållningen av dessa centrala träffar för din nuvarande yrkesroll? 
 
Regionalt 
• Upplever du att det fanns en skillnad, i effekten av ditt lärande, mellan de regionala träffarna, 

i jämförelse med de centrala?  
o Fanns det något som var mer positivt eller negativt gentemot när ni träffades centralt? 

• De diskussionsseminarier ni hade under dessa tillfällen, i vilken grad påverkade det här 
momenten din inlärning?  

o Var det till det positiva?  
o Om inte, varför då? 

PRAKTIK 
• Vad hade du för förväntningar inför praktiken?  

o På vilket sätt uppfylldes förväntningarna under praktiken?  
o Om inte vad saknades?  

• Hur upplevde utbildningsdelen med praktik överlag?  
o Vad i praktiken var bra och vad kunde varit bättre? 

• Hur upplevde du att interaktionen med din handledare var under praktiken? 
o Tror du att de kan ha påverkat effekten av ditt lärande under praktiken? 

• Kände du att du fick en möjlighet till att vara delaktig i din praktik?  
• Finns det något specifikt i praktiken som du upplever att du har haft extra mycket behållning 

av i din nuvarande yrkesroll?  
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• Under din praktik, fick du en tydligare bild av vad det faktiskt innebär att ha en chefsroll på 
Försäkringskassan?  

o På vilket sätt blev det tydligare? Konkreta exempel? 
o Om inte? Kan du ge exempel på vad du tror kunde ha givit dig en mer konkret bild? 

• I jämförelse med de mer teoretiska delarna i utbildningen, känner du att effekten av lärandet 
var annorlunda under praktiken?  

REFLEKTION 
• Hur upplevde du att momenten med reflektionsgruppen bidrog till ditt eget lärande? 

o Något speciellt som var bra eller något som kunde varit annorlunda? 
• Gav reflektionsgrupperna dig möjlighet att få andra perspektiv på den kunskap du hade tagit 

till dig? 
• De uppgifter som ni fick efter varje teoribaserad del av utbildningen, i vilken utsträckning 

anser du att de bidrog till ditt lärande? 
o På vilket sätt? 
o Känner du att uppgifterna var relevanta till utbildningens syfte?   

 
Avslutande frågor 
• Uppfylldes dina förväntningar under utbildningen? 

o Vad tror du det kan bero på? 
• Upplevde du några hinder eller svårigheter i att tillgodose dig ny kunskap under utbildningen? 
• Om du fick möjligheten att ändra på något i utbildningen, vad skulle det vara? Eller något du 

skulle vilja tillägga alternativt ha mer av? 
• Om du fick möjligheten att gå utbildningen igen skulle du göra det då? 

o Varför?  
o Varför inte? 

• Är det något annat som vi inte frågat dig om som du skulle vilja poängtera utifrån 
utbildningen? 

 
 

 
 


