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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att karaktärisera det arbetsorganisatoriska lärandet på företag inom 

tjänstesektorn ur ett genusperspektiv. Den yrkesklass som fokuseras är tjänstemän. För att 

besvara denna övergripande problematik studeras män och kvinnor och deras tillgång till och 

upplevelse av lärandet i både formella och informella former. Frågeställningarna handlar om 

huruvida männen och kvinnornas tillgång till lärande skiljer sig, både vad gäller utbud av 

formella läraktiviteter som förutsättningar för informellt lärande, samt vilka skillnader det 

finns mellan könen vad gäller karaktären på det arbetsorganisatoriska lärandet, huruvida det 

verkar vara tal om ett reproduktivt eller utvecklingsinriktat lärande. Studien bygger på en 

kvantitativ statistisk enkätstudie om 53 frågor som har besvarats av 73 personer från fem olika 

företag. Resultaten visar att männen och kvinnornas tillgång till lärande ser olika ut, både vad 

gäller utbud av formella läraktiviteter som förutsättningar för informellt lärande, på så sätt att 

männens tillgång till lärande är större; de deltar i större utsträckning i formella läraktiviteter 

och har bättre förutsättningar för informellt lärande. Det finns även tendenser om skillnader 

mellan könen vad gäller karaktären på det arbetsorganisatoriska lärandet, på så sätt att det 

bland kvinnorna i högre grad indikeras ett reproduktivt lärande medan det bland männen i 

högre grad indikeras ett utvecklingsinriktat lärande. Slutsatsen är att det finns anledning att 

misstänka att vårt ojämställda arbetsliv återspeglas även på det arbetsorganisatoriska lärandet.  

Nyckelord: Informellt lärande, formellt lärande, reproduktivt lärande, utvecklingsinriktat 

lärande, jämställdhet 
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Abstract  
 

The aim of this study is to characterize the work place learning in the service sector from a 

gender perspective. The professionals that is focused is officials. To answer this overall 

problem, men and women are studied both in terms of their access to learning activities and in 

terms of experiences of learning in both formal and informal forms. The study is based on a 

quantitative statistical survey consisting of 53 questions. 73 officials from five different 

companies have answered the survey. The results show that men and women's access to 

learning differs, both in terms of access to formal learning activities and in terms of learning 

conditions. Men's access to learning is greater; they participate to a greater extent in formal 

learning activities and have better conditions for informal learning. In addition, there are 

differences among men and women when it comes to the character of the work place learning; 

among the women you can see a adaptive learning and among the men you can see a 

developmental learning. The conclusion is there is reason to believe that the the gender 

diversity is reflected at the work place learning level. 

Keywords: Informal learning, formal learning, adaptive learning, developmental learning, 

equality 
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1. Inledning  
 

Redan i början av Per-Erik Ellströms karriär beskrev han den ekonomiska betydelsen av 

lärande eftersom arbetslivet ständigt utvecklas till följd av att bl.a. teknik och 

arbetsorganisation förändras mot en ökad komplexitet, decentralisering och ökning av 

beslutsfattande bland de anställda, vilket i sin tur gör att flexibilitet, kunskaper på många 

områden och förmåga till självstyre krävs av verksamheters anställda. Det handlar inte längre 

för en anställd om att följa på förhand givna instruktioner, och enbart de förmågor som man 

har fått till sig genom utbildningsinstitutioner räcker inte längre, utan det gäller även för 

verksamheter att möjliggöra för de anställda att såväl upprätthålla som utveckla sina förmågor 

och sin kompetens i arbetet (Ellström, 1996, s. 6). Det krävdes plötsligt av företag och 

organisationer att vara flexibla, i såväl service som utbud. Det gällde att kunna förnya, 

utveckla och ständigt anpassa sig till nya förutsättningar och omvärldskrav för att kunna 

överleva, för i samma takt ökade konkurrensen företagen och organisationerna emellan. De 

anställdas kompetens blev då en väldigt viktig tillgång och det blev strategiskt viktigt vad som 

lärs och vilket lärande som sker. Den kanske rentav största utmaningen för företag är att 

uppnå visionen om en lärande organisation. Det gäller att skapa förutsättningar som stödjer, 

tar tillvara samt förnyar de anställdas kompetens (Ibid., s. 2). Ska man uppnå en effektiv 

produktion inom såväl industri som tjänsteverksamhet måste man helt enkelt utnyttja de 

anställdas kompetens. Den effektiva produktionen kräver en uppgradering av de anställdas 

kompetens bland annat genom satsningar på att främja en verksamhet som bidrar till ett ökat 

lärande (Ibid., s. 10). 

Än idag finns en stark tro på betydelsen av att lägga resurser på utbildning och 

kompetensutveckling i vidare mening, vilket i mångt och mycket har med 

produktionsekonomiska överväganden att göra även om den politiska diskussionen vad gäller 

kunskap och lärande ekonomier också har spelat in. Ändå saknas det mycket empiriskt 

baserad forskning om företag och andra organisationers kompetensutveckling (Ellström och 

Kock, 2008, s. 5–6), något som Ellström faktiskt tyckte var fallet redan -96 eftersom han då 

uttryckte att det saknades grundläggande forskning gällande lärandets förutsättningar, 

processer och resultat (Ellström, 1996, s. 7). 

Det vi ser idag är ett postmodernt samhälle med en övergång till ett så kallat kunskaps- eller 

tjänstesamhälle med stor andel tjänsteföretag och tjänstemän där flexibilitet, kompetens och 

lärande är framträdande nyckelbegrepp i den samhällspolitiska debatten. Det är 

omvärldsförhållanden av typen snabb teknisk utveckling och ökad konkurrens som fortsatt är 

orsaken bakom den ständigt föränderliga arbetsmarknaden till vilken krävs anpassning – 

varför flexibilitet, kompetens, lärande och förmåga till utveckling har blivit så viktigt bland 

såväl företag som anställda. Effekter av denna utveckling är bl.a. en ökande 

professionalisering och flexibilisering av arbetslivet, med så kallade flexibla arbeten. Det här 

är en typ av decentraliserade organisationer, som å ena sidan antas ge ett ökat välbefinnande, 

ökad effektivitet och resultera i kompetensutveckling, men å andra sidan också antas resultera 

i tidspress, hög arbetsintensitet och ett enormt informationsflöde – vilket i själva verket 

försämrar villkoren för lärande och kompetensutveckling (Hansson, 2004, s. 2–3). Dessa 
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motstridiga forskningsresultat gör det relevant att som studieobjekt välja tjänstemän på 

tjänsteproducerande företag, men speciellt p.g.a. att det rent av saknas empirisk forskning 

bl.a. gällande hur det är ställt med förutsättningar för lärande i de flexibla arbetena (Ibid.) och 

att det i princip saknas forskning om informellt lärande på flexibla arbetsplatser (Ibid., s. 13). 

Jämställdhet och diskriminering är heta ämnen idag, men än finns mycket kvar att göra. 

Under de senaste 25 åren har det i de flesta västdemokratiska länderna funnits lagar mot 

diskriminering som har lett till att väsentliga förbättringar i kvinnors utbildningsresultat har 

skett, att kvinnor är mer delaktiga i samhället och politiken liksom att andelen yrkesarbetande 

kvinnor har ökat – men trots detta finns ojämlika könsskillnader i ledande positioner. Det 

finns inte ett enda land i världen där kvinnor fortfarande inte är underrepresenterade i 

bolagsstyrelser. Faktum är att det inte finns ett enda land i världen där kvinnor utgör mer än 

50 % av styrelserna för börsnoterade företag (Whelan och Wood, 2012, s. 5–6, 17). 

Trots att jämställdhet är ett hett ämne idag i kombination med att det publiceras mycket 

forskning inom det arbetslivspedagogiska ämnesområdet, finns det inte mycket forskning vad 

gäller hur män och kvinnors lärande i arbetslivet skiljer sig åt. Dock finns det forskning som 

menar på att den starka könssegregeringen på arbetsplatsnivå i Sverige leder till olika villkor, 

bl.a. genom att män och kvinnor inte får samma utvecklingsmöjligheter (Abrahamsson, 2009, 

s. 132).  

Vår ojämställda värld, det tämligen outforskade fältet i kombination med att tjänstesektorn är 

intressant att undersöka p.g.a. det nya flexibla arbetslivet har resulterat i en studie om det 

arbetsorganisatoriska lärandet på företag inom tjänstesektorn ur ett genusperspektiv. Den 

yrkesklass jag fokuserar är tjänstemän. För att besvara denna övergripande problematik 

kommer män och kvinnor samt deras tillgång till och upplevelse av lärandet i både formella 

och informella former att studeras.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte för studien är att karaktärisera det arbetsorganisatoriska lärandet på företag inom 

tjänstesektorn ur ett genusperspektiv.  

Mina frågeställningar är följande: 

Skiljer sig männen och kvinnornas tillgång till lärande, både vad gäller utbud av formella 

läraktiviteter som förutsättningar för informellt lärande? 

Vilka skillnader finns det mellan könen vad gäller karaktären på det arbetsorganisatoriska 

lärandet, huruvida det verkar vara tal om ett reproduktivt eller utvecklingsinriktat lärande? 
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2. Tidigare forskning 
 

Jag inleder min översikt över tidigare forskning med lite bakgrundshistoria över lärande och 

kompetensutveckling på företag och i organisationer; att lärande utanför de traditionella 

utbildningsinstitutionerna har blivit en stor politisk debatt idag, liksom eftersträvansvärt bland 

företag och organisationer ur främst produktionsekonomiska hänseenden, men betonar 

framför allt att det finns lite empirisk forskning än idag på området. Jag har använt Uppsala 

Universitetsbiblioteks söktjänst där man finner största delen av bibliotekets tryckta och 

elektroniska böcker och tidskrifter. Jag har använt kombinationer av sökorden informellt 

lärande, formellt lärande, icke-formellt lärande, informal learning, formal learning och work 

place learning. 

Idag finns en stark tro på betydelsen av att lägga resurser på utbildning samt 

kompetensutveckling i vidare mening. Den starka tron bygger på att utbildning och 

kompetensutveckling anses öka såväl produktiviteten, tillväxten, utvecklingen, den innovativa 

kapaciteten som konkurrenskraften. Den starka betoningen på utbildning och 

kompetensutveckling har alltså i mångt och mycket med produktionsekonomiska 

överväganden att göra, men också med ökad internationalisering, nya produktionskoncept 

samt informationsteknikens fortsatt starka framväxt. Därutöver har den kunskapsintensiva 

produktionens dominerande roll lett till förändrade och ökade krav i många företag och andra 

organisationer varför utbildning och kompetensutveckling blir nödvändigt. Givetvis har den 

politiska diskussionen vad gäller kunskap och lärande ekonomier spelat in, men till stor del är 

det forskningen på området som har varit pådrivande. Det finns alltså stora förväntningar på 

de stora resurser som läggs på insatser för att utveckla kompetensen, men Ellström och Kock 

(2008, s. 5–6) menar samtidigt att det trots detta saknas mycket empiriskt baserad forskning 

om företag och andra organisationers kompetensutveckling, vilket bekräftar att min studie är 

relevant att genomföra.  

Ellström (1996, s. 17) konstaterade redan -96 att forskning visar på att vad man lär sig på 

formella utbildningar senare knappt varken kan överföras till en annan miljö eller tillämpas, 

t.ex. vid praktiskt handlande i såväl arbete som vardagsliv. Det kan på samma sätt vara svårt 

att hitta lösningar på praktiska problem med hjälp av att enbart använda de kunskaper som 

man har skaffat sig intellektuellt. Forskningen kring detta problem med överföringen av 

förmågor från teori till praktik pekar på flera skillnader mellan lärande i formell utbildning 

och lärande i det praktiska livet. En konsekvens av dessa skillnader är just att mycket lite av 

vad man lär sig vid formella utbildningar kan överföras och utnyttjas som bas för praktiskt 

handlande i vardagsliv och arbete. Lärandet i det praktiska livet, så kallat informellt lärande, 

har inte det problemet med begränsad tillämpbarhet, varför jag har valt att försöka undersöka 

inte bara det formella lärandet, utan även det informella. Dessutom konstaterade Ellström 

(Ibid., s. 7) redan -96 att möjligheterna till informellt lärande i arbetslivet har förbättrats, men 

att det likväl saknas grundläggande forskning gällande lärandets förutsättningar, processer och 

resultat. Detta har dock en helt naturlig förklaring i det att det finns svårigheter med att 

observera och beskriva det informella lärandet som dels ofta är oplanerade och omedvetna 

lärprocesser, dels är integrerade i det vardagliga arbetet. Ellström och Kock (2008, s. 5–6) 
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konstaterar tolv år senare att det fortfarande saknas mycket empiriskt baserad forskning om 

företags och andra organisationers kompetensutveckling. 

Även Hansson (2004, s. 13) framhåller att frågan om informellt lärande i arbetet (främst på 

flexibla arbetsplatser) är ett eftersatt område där det i princip saknas forskning, vilket för oss 

vidare in på hur arbetslivet idag, med stor andel tjänsteföretag och tjänstemän, ser ut för 

många. Detta är relevant eftersom tjänstemän på företag inom tjänstesektorn ju är mitt 

studieobjekt i denna studie. 

Det postmoderna samhället är en övergång till ett så kallat kunskaps- eller tjänstesamhälle. 

Det finns forskningsresultat som tyder på att effekter av denna utveckling innebär såväl en 

ökande professionalisering som flexibilisering av arbetslivet, med så kallade flexibla arbeten. 

Med professionaliseringen och flexibiliseringen följer att beslutsprocesserna är 

decentraliserade, regelstyrningen ej framträdande och att arbetsuppgifterna inbegriper en hög 

grad av komplexitet som förklaras bäst som frihet under ansvar. Det här är en typ av 

decentraliserade organisationer, som å ena sidan antas ge ett ökat välbefinnande, ökad 

effektivitet och resultera i kompetensutveckling, men å andra sidan också antas resultera i 

tidspress, hög arbetsintensitet och ett enormt informationsflöde –  vilket i själva verket 

försämrar villkoren för lärande och kompetensutveckling. Forskningsresultaten är alltså 

motstridiga! Hansson poängterar att det finns kunskap om de här fenomenen i form av teorier 

och modeller, men att dessa handlar om hur individer förvärvar kunskaper och lär sig handla i 

olika kontexter med vissa på förhand givna förutsättningar. Däremot saknas empirisk 

forskning, framför allt gällande hur det är ställt med arbetens kompetenskrav och 

förutsättningar för lärande i de flexibla arbetena (Ibid., s. 2–3).  

Många har kanske härvidlag en uppfattning om vad flexibelt arbete menas med, men det är 

inte alltid samma sak som åsyftas när man pratar om flexibla arbeten. En vanlig 

kategorisering av flexibla arbeten är indelningen i funktionell flexibilitet, numerär flexibilitet, 

tidsflexibilitet och arbetsplatsflexibilitet (Ibid., s. 12). I min studie har jag som en del av 

bakgrundsfrågorna undersökt huruvida tjänstemännen i mitt urval kan sägas ha flexibla 

arbeten då det fanns anledning att tro det. Jag fokuserar aspekten om arbetsplatsflexibilitet 

som handlar om hur formen för arbetet ser ut, huruvida det förekommer distansarbete (vilket 

oftast avser arbetslösningar där individen har möjlighet att arbeta från annan plats än den 

ordinarie arbetsplatsen och där arbetet kan utföras under andra tider än kontorstid) eller inte 

(Ibid.). Möjligheterna till lärande anses bestämmas av det utrymme för egenkontroll och 

självbestämmande som finns för den enskilde i arbetssituationen, och flexibla arbeten som 

generellt sett innebär ett stort handlingsutrymme för individen betraktas allmänt sett som goda 

ur lärandesynpunkt. Det finns de som menar att flexibla organisationer med nödvändighet är 

lärande organisationer (Ibid., s. 8).  

Nu går vi vidare i översikten över tidigare forskning för att nu behandla hur jämställdheten på 

den svenska såväl som internationella arbetsmarknaden ser ut eftersom att fokus i min studie 

ligger på om det finns några skillnader mellan män och kvinnor vad gäller det 

arbetsorganisatoriska lärandet. Trots att jämställdhet är ett hett ämne idag och att det 

publiceras mycket forskning inom det arbetslivspedagogiska ämnesområdet (det finns alla 

möjliga tidskrifter, så som Nordic Journal of Working life Studies för att ta ett nordiskt 
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exempel) finns det inte mycket forskning vad gäller just om (och i så fall hur) män och 

kvinnors lärande, lärandevillkor och förutsättningar för lärande i arbetslivet skiljer sig. Söker 

man i Uppsala Universitetsbiblioteks söktjänst på sökorden gender, learning och working life 

får man 96 träffar varav bara 34 är referentgranskade. Många av dessa träffar handlar 

dessutom om skolvärlden, barn eller ungdomar. Om man däremot tar bort learning som 

sökord och enbart söker på exempelvis equity, gender equality eller gender diversity och 

company eller business får man betydligt fler träffar, varav många handlar om framför allt 

situationen för kvinnor när det kommer till ledande befattningar och bolagsstyrelser. Nedan 

redogör jag först för lite svensk forskning, vilka är verk som jag har kommit i kontakt med 

genom att de har ingått i mina universitetsstudier under mina år vid Uppsala Universitet. Efter 

det redogör jag för den internationella forskningen som jag har funnit i Uppsala 

Universitetsbiblioteks söktjänst genom kombinationer av sökorden equity, gender equality, 

gender diversity, company och business. Den forskningen handlar om hur ojämställt 

arbetslivet är världen över. 

Hirdman (2001, s. 3) skriver att vi i Sverige har världens mest segregerade arbetsmarknad, en 

beskrivning som även Abrahamsson (2009, s. 127) skulle instämma i då hon skriver att den 

svenska arbetsmarknaden beskrivs som en av de mest könssegregerade i världen, med många 

kvinnor som jobbar inom den offentliga sektorn och många män arbetandes inom 

tillverkningsindustrin. Segregeringen menar Abrahamsson (Ibid, s. 132) är som starkast på 

arbetsplatsnivå, liksom den är starkare på yrkesnivå än på branschnivå. Att det finns en stark 

könssegregering på arbetsplatsnivå betyder att kvinnor och män har olika villkor på så sätt att 

arbetsuppgifter skiljer sig åt, män och kvinnor återfinns på olika positioner, de har olika lön, 

inte samma utvecklingsmöjligheter samt att arbetsmiljön skiljer sig för män och kvinnor. 

För att återknyta till Hanssons forskning redogjord för ovan beskriver även Abrahamsson 

(Ibid, s. 13, 27) den moderna arbetsorganisationen, men utifrån ett könsperspektiv. Hon 

menar att den moderna arbetsorganisationen med dess olika särdrag så som tillplattning, 

integrering, en hög grad av lärande och inflytande samt med team- eller projektarbete 

framställs som lösningen på många problem i arbetslivet, men att organisationsförändringar 

och implementering av nya organisationsstrukturer i själva verket ofta leder till segregering 

och hierarkisering. Abrahamsson menar att inte ens de förändringar som syftar till att utmana 

etablerade könsmönster lyckas med det. 

Abrahamsson (Ibid, s. 139, 143) menar vidare att dessa ojämlika förutsättningar för män och 

kvinnor knappt märks av i organisationsskildringar och analyser. Även om genusteoretisk 

organisationsforskning förekommer är den arbetsorganisatoriska forskningen i mångt och 

mycket ”könsneutral”, även vad gäller moderna organisationsstudier. Det betyder att 

medarbetare vanligtvis behandlas som neutrala och könlösa, och att det förutsätts att villkoren 

för och möjligheterna till utveckling och lärande är desamma för män och kvinnor. 

Medarbetarnas kön brukar överhuvudtaget inte nämnas i organisationsstudier! Abrahamsson 

menar att det dock ofta är just kön och könsordning eller effekter av detta, som är i fokus för 

den arbetsorganisatoriska forskningen, men att det rubriceras som något annat – och att 

”könsblindhet” eller ”könsomedvetenhet” därför egentligen är bättre ordval. Det är inte bara 

forskningen som är ”könsneutral”, utan även attityden i företag och organisationer är 
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”könsneutralitet” (Ibid, s. 146), vilket betyder att de ser sig själva som könsneutrala och 

jämställda. Könsneutralitet betyder att man har åsikten att kvinnor och män har samma 

förutsättningar i samhälle men kanske framför allt i arbetsorganisationer. Abrahamsson menar 

dock att kön finns i arbetsorganisationer som en organisationsprincip, d.v.s. att individer delas 

upp i män respektive kvinnor (Ibid, s. 151). 

Abrahamsson har genom sin forskning kommit fram till att män får positiv särbehandling och 

i högre grad än kvinnor blir handplockade till tjänster och utbildning, att män verkar vara att 

föredra i såväl gamla organisationer som i de nya plattare organisationerna (Ibid., s. 316–317) 

samt att stereotypa idéer och myter om kvinnligt och manligt i en organisation har en 

benägenhet att bestämma vad man får (och inte får!) lära sig och vem som får lära sig vad. 

Könstyngda praktiker kan rentav vara praktiskt svåra att lära sig om man tillhör fel kön. Stela 

och snäva system skapas som begränsar såväl handlingsutrymme som försvårar lärande för 

såväl individer som organisationer. En stereotyp könsordning betyder dock utifrån ett företags 

perspektiv i själva verket att lärandebaserade aktiviteter minskar liksom att ett fritt och 

kreativt kunskapsflöde (så kallat organisatoriskt lärande) minskar, vilket ju egentligen är 

något som eftersträvas i moderna organisationskoncept (Ibid., s. 327).  

Fogelberg Erikssons (2003, s. 179–197)1 studie handlar om ett företag som ligger i en 

bruksort med en lång tradition av metallbearbetning och som tillverkar komplexa 

industriprodukter och har 2000 anställda. Merparten av de anställda är män, och allra störst är 

skillnaden i antal mellan män och kvinnor inom produktionen. Dessutom innehas nästan alla 

chefsposter av män! Studien inrymmer gott om empiriska exempel på hur en organisatorisk 

kontext kan utgöra en arena för såväl sortering som konstruktion av kön. Hon menar att man 

kan tolka och förstå många av de organisatoriska processerna på nämnda företag som 

bidragande till en konstruktion av kön som följer en traditionell genusordning, d.v.s. man kan 

se ett övergripande, starkt och stabilt könsmönster vilket kan beskrivas utifrån Hirdmans 

genusordning (jag skriver om Hirdmans teori om genusordningen i min teoridel!). Denna 

synliga genusordning fann de i såväl organisationen som i arbetsmiljön och artefakterna, och 

en starkt bidragande orsak till det var det olikhetsskapande tal om könen som fanns i 

organisationen. Allt detta tillsammans tolkades som att ett återskapande av en genusordning 

utifrån Hirdmans definition skedde i organisationen. De synliga avtrycken de fann i 

organisationen visar tydligt på verksamhetens arbetsdelning, att kvinnor och män gör olika 

saker; att kvinnorna i verksamheten arbetar med andra uppgifter än merparten av den manliga 

personalen och dessutom är underställda männen. Kvinnorna är få och ses som ”avvikare”, 

vilket märks till och med vid besök eller om man räknar damtoaletter i förhållande till 

herrtoaletter. Dessutom reproduceras ständigt en manlig kultur genom konkreta medel så som 

att det sitter mycket bilder av kvinnor och kvinnliga kroppsdelar på väggar runtom i 

verksamhetens lokaler. Det här är en bild som Fogelberg Eriksson menar ofta återkommer och 

upprepas i könsmedveten organisationsforskning.  

                                                           
1 Resultaten hon presenterar i Ellström och Hultman (2003) härrör från deltagande observationer och 
intervjuer som hon genomförde med Hasselhorn och som senare publicerades i avhandlingen Hasselhorn, T. 
(2002) Första linjens chefer - upplevt arbete i en industriell verksamhet, Linköpings Universitet 
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Plessis, Saenger och Foster (2012, s. 207) fokuserar i sin artikel på den debatt som har varit 

ett hett ämne i många år nu; den om mångfald i bolagsstyrelser. De uppmärksammar 

situationen i tre helt skilda delar av världen; Europa, Australien och Sydafrika. De menar att 

det finns en hög grad av medvetenhet och en ömsesidig förståelse vad gäller könsobalansen i 

nästan alla europeiska nationer och förekomsten av brist på mångfald i bolagsstyrelser i 

europeiska länder samt att det i stor utsträckning uppfattas som ett problem som man är 

bekymrad över och som kräver stor uppmärksamhet (Ibid, s. 209), vilket har lett till att det 

både på nationell nivå och EU-nivå har gjorts seriösa försök att vända uppmärksamheten mot 

mångfald i styrelser och då speciellt när det kommer till underrepresentationen av kvinnor i 

styrelser för offentliga företag. Det råder inte någon som helst tvekan vad gäller att frågan om 

könsobalans till fördel för männen generellt sett är accepterad och ska uppmärksammas (Ibid, 

s. 222).  

I Australien råder samma könsobalans till fördel för männen i de allra flesta bolagsstyrelser, 

ett konstaterande man är helt överens om. All data som finns tillgänglig bekräftar tydligt 

denna könsobalans, och vad gäller ASX200-företagen finns inte många kvinnor alls i 

bolagsstyrelserna (Ibid, s. 230). Anledningarna till att det finns så få kvinnor i bolagsstyrelser 

finns det olika förklaringar till, varav några handlar om att det finns färre kvinnor i seniora 

chefspositioner och ännu färre kvinnor på VD-poster vilket då gör att poolen av kvinnor 

därifrån kandidater till bolagsstyrelser plockas är betydligt mindre än den för män. 

Argumentet till varför det ser ut så härleds i sin tur till att det alltid funnits en diskriminering 

mot kvinnor på dessa höga nivåer eftersom det tidigare varit en mansdominerad miljö (Ibid, s. 

240). Slutsatsen av deras studie är att det inte kan förnekas att kvinnor alltid har varit och 

fortfarande är underrepresenterade i bolagsstyrelser i de allra flesta länder då det visas i alla 

tillgängliga studier och data, och att anledningen till det är att chefstjänster och styrelseposter 

alltid har innehafts av och fortfarande innehas av män. Det gör att männen fungerar som s.k. 

gatekeepers mot kvinnorna och gör det omöjligt för dem att bli tillsatta till en sådan position. 

Att kvinnor inte ges den möjligheten leder till en ond cirkel eftersom poolen av kompetenta 

och erfarna kvinnor förblir liten, vilket också ursäktar det faktum att man inte tillsätter 

kvinnor till chefspositioner och styrelseuppdrag (Ibid, s. 248).  

Whelan och Wood (2012, s. 5) konstaterar att kvinnor i Australien och många andra länder är 

både underutnyttjade och överkvalificerade2, och att ökningen av kvinnor på höga 

chefspositioner i de flesta företag har varit både liten och långsam. På grund av detta har 

många privata företag inom olika näringsgrenar, offentlig sektor, reglerande organisationer, 

IGO:s (International governmental Organizations) och INGO:s (International non-

governmental Organizations) förespråkat ett införande av så kallade mål eller kvotering för 

hur många kvinnor som ska rekryteras och befordras till chefsroller. Användningen av 

kvotering i parlamentarisk representation är utbredd i världen, men få företag använder sig av 

kvotering. Det man vill ska förbättras genom mål och kvotering är antal kvinnor på högre 

positioner, både vad gäller styrelseuppdrag och chefspositioner. Men synen på de kvinnor i 

USA som tillsätts genom kvoteringspolicys är att de är mindre kvalificerade, mindre 

kompetenta och mindre berättigade i deras roll. Den synen finns bland såväl män som 

                                                           
2 Det engelska ordet är underemployment, för vilket jag inte hittar en bra svensk översättning 
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kvinnor, inklusive de kvinnor som har tillsatts genom kvoteringspolicys. Det är förvånande att 

den vidsträckta uppfattningen om att mål och kvoter inte är meritokratiskt existerar, då det 

inte finns några forskningsbevis som tyder på att kvinnor som utses genom mål eller 

kvotering är mindre kompetenta eller presterar sämre än de män som de har ersatt eller de 

kvinnor som utses genom processer utan mål eller kvotering. 

Whelan och Wood (Ibid., s. 5–6) skriver att det dessutom under de senaste 25 åren i de flesta 

västdemokratiska länderna har funnits lagar mot diskriminering som har lett till att väsentliga 

förbättringar i kvinnors utbildningsresultat har skett, att kvinnor är mer delaktiga i samhället 

och politiken och att andelen yrkesarbetande kvinnor har ökat – men att observationer om 

ojämlikhet mellan män och kvinnor i ledande befattningar fortfarande är giltiga. Det finns gott 

om bevis över hela världen för att kvinnor tidigare i stor utsträckning var helt 

underrepresenterade i styrelser, och att det även än idag inte finns ett enda land i världen där 

detta fortfarande inte är fallet. Faktum är att det inte finns ett land där kvinnor utgör mer än 50 

% av styrelserna för börsnoterade företag (Ibid., s. 17). 

 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

 

Mitt syfte för studien är att karaktärisera det arbetsorganisatoriska lärandet på företag inom 

tjänstesektorn ur ett genusperspektiv. För att lyckas uppnå detta syfte samt besvara mina 

frågeställningar kommer jag till min hjälp att utgå från och använda mig av teorier av Per-Erik 

Ellström och Yvonne Hirdman.  

Lärande kan delas in på många olika sätt, men för min studie utgår jag från Ellströms 

indelning i formellt och informellt lärande samt reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande. 

Jag utgår alltså från flera olika teorier av Ellström, samt från teorier av Hirdman. Mina 

enkätfrågor är utformade mot bakgrund av de nedan presenterade teorierna av Ellström, och 

när jag undersöker och tolkar min empiri som utgörs av enkätsvaren kommer jag göra det 

utifrån såväl Ellströms som Hirdmans teorier. Det är på grund av att jag har för avsikt att 

undersöka om det föreligger skillnader mellan männen och kvinnorna, och för att kunna 

koppla de eventuella skillnaderna som uppkommer i min undersökning till någon teori, som 

jag för min uppsats även har valt att presentera Yvonne Hirdmans teorier om genusordningen. 

Per-Erik Ellström är professor emeritus vid Linköpings Universitet vid Institutionen för 

beteendevetenskap och lärande, på avdelningen för pedagogik och sociologi. Han har 

publicerat mycket inom just området lärande och kompetensutveckling i arbetslivet 

(https://liu.se/medarbetare/perel23).  

Yvonne Hirdman är även hon professor emeritus, men vid historiska institutionen vid 

Stockholms universitet. Hon har bland annat utvecklat genusteori som analysredskap 

(http://www.historia.su.se). 

Jag kommer att börja med att beskriva Hirdmans teori då den är en bred samhällsteori, för att 

sedan beskriva Ellströms teorier om arbetsorganisatoriskt lärande nedbrutna i de kategorier 

jag baserar min enkät på, d.v.s. formellt och informellt lärande samt utvecklingsinriktat och 
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reproduktivt lärande.  

 

3.1 Hirdmans teorier om genusordningen 

Hirdman (1988; 2001, framför allt s. 3–16, 395–415; 1998) menar att det i varje samhälle 

sedan lång tid tillbaka finns ett systematiskt mönster av relationer mellan kvinnor och män. 

Dessutom finns kulturella föreställningar, ibland även åsikter, om detta systematiska mönster 

av relationer mellan könen. De kan handla om vad som är kvinnligt respektive manligt och 

om hur relationen mellan kvinnor och män skall se ut, till exempel vilka arbetsuppgifter 

kvinnor respektive män ska ha. De här föreställningarna och åsikterna leder till ett stabilt 

ojämställt könsmönster och ger upphov till en ordningsstruktur eller ett ordningssystem av 

kön som Hirdman har gett benämningen genusordning. Ett vanligt sätt att beskriva den på är 

som ett system, varför benämningen genussystem också är vanligt förekommande. 

Genusordning är alltså ett begrepp för att beskriva maktrelationerna mellan könen på en 

strukturell nivå. Den betraktas som en grundläggande ordning i samhället och ska förstås som 

en kraftfull och föränderlig struktur med ett nätverk av olika processer, fenomen, 

föreställningar och förväntningar, vilka tillsammans ger upphov till ett slags mönstereffekter 

och regelbundenheter. Denna grundläggande ordning innebärandes kategorisering av 

människor i olika kön är själva förutsättningen för andra sociala ordningar. Genusordningen 

innebär två tydligt urskiljbara mekanismer eller logiker.  

Dessa två genusordnande logiker som genusordningen präglas av handlar i en 

arbetsplatskontext dels om att kvinnor och män hålls isär genom såväl en horisontell som en 

vertikal segregering på arbetsplatser (isärhållningen av könen), dels om en hierarkisering 

mellan könen som tar sig uttryck i att mannen ses som norm både bland personal och ledare 

(det manliga är norm). Hirdmans genusordning är alltså en teori om det maktfyllda 

förhållandet mellan män och kvinnor, och alltså utifrån henne en teori om kvinnors generella 

underordning (Ibid.). Nedan redogör jag för dessa två logiker. 

Den ena logiken handlar alltså om att kvinnor och män hålls isär (det som kallas 

könssegregering och innebär en horisontell uppdelning mellan könen som yttrar sig i t.ex. 

arbetsdelningen) samt om uppdelningen av kvinnligt och manligt i starka dikotomier, vilket är 

en effekt av isärhållningen och handlar om att manligt och kvinnligt inte bör blandas. 

Hirdman talar om fenomenet i ordalag av isärhållandets lag och hon menar att den finns 

överallt, såväl fysiskt som hos människor på ett psykiskt plan. Såväl sysslor som platser som 

egenskaper struktureras utifrån isärhållningen och resultatet av denna strukturering visar sig i 

handlingsmönster i olika livssfärer, däribland arbetslivet och på organisatorisk nivå. Det här 

leder till såväl en arbetsdelning mellan könen som en könsmärkning av arbeten som 

föreställningar om att män och kvinnor är naturligt skapta för olika uppgifter i livet. Vad som 

menas med att isärhållningen även finns på ett psykiskt plan är att det finns en uppdelning 

mellan män och kvinnor i form av symboler och motsatspar, t.ex. att arbetsuppgifter, 

beteenden och egenskaper delas upp i dikotomier som antar innebörder av kvinnligt 

respektive manligt (Ibid.). 
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Det är ur isärhållningen som nästa logik bygger på. Isärhållningen är det som genererar och 

legitimerar den manliga normen, eller annorlunda uttryckt, den generella underordningen av 

kvinnor. Denna andra urskiljbara logik handlar om hierarkin i vilken kvinnorna generellt är 

underordnade och män generellt och systematiskt är överordnade. Det tar sig uttryck i att 

män, det som är manligt och det män gör har ett högre värde, är så att säga mer värt. Det leder 

till olika förväntningar på könens insatser och att större kompetens förväntas från män. Det är 

alltså ur isärhållningen som den manliga normen legitimeras och rent generellt kan man säga, 

att ju kraftigare isärhållande mellan könen, ju starkare blir hierarkin mellan män och kvinnor. 

Det ger att ju svagare isärhållning, ju mer ifrågasätts den manliga normen. Isärhållandet 

återföder dessutom isärhållning vilket håller kvar hierarkin och det leder till självuppfyllande 

profetior i arbetsorgansationer (Ibid.). 

Det ska slutligen betonas att det här givetvis är en övergripande struktur och att det i det 

specifika fallet eller på lokal nivå kan finnas gott om motsatta förhållanden (Ibid.).  

Det är genusordningen i samhället som gör det intressant att studera det arbetsorganisatoriska 

lärandet ur ett könsperspektiv, särskilt män och kvinnors tillgång till lärande i olika former 

inom arbetslivet. 

Vi lämnar nu Hirdmans teorier om genusordningen och går över på Ellströms olika teorier om 

lärande, och vi börjar med en beskrivning av formellt och informellt lärande för att sedan gå 

vidare till en beskrivning av reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande.  

 

3.2 Formellt och informellt lärande 

Nedan kommer jag att ingående beskriva skillnaden mellan formellt och informellt lärande, 

men som en inledning kan sägas att lärande i det dagliga arbetet utgörs av det informella 

lärandet och att de formella, utformade och planerade utbildningsinsatserna utgör ett formellt 

lärande (Ellström, 2004, s. 33). 

Med formellt lärande menas i första hand ett planerat och målinriktat lärande som särskilda 

utbildningsinstitutioner så som skola, folkbildning och universitet ansvarar för (Ellström, 

1996, s. 10). Formell utbildning kan även avse utbildning av personal. Ibland används i detta 

sammanhang begreppet icke-formell utbildning, och avser även det ett planerat och 

målinriktat lärande men som inte är riktigt lika formellt som formell utbildning i betydelsen 

att utbildningsinstitutioner ansvarar för lärandet. Exempel på vad som kan avses med icke-

formell utbildning är kvalitetscirklar, projektutbildning och så kallad ”on the job training”, 

vilket innebär instruktion i samband med utförandet av ens egna arbetsuppgifter (Ellström, 

1992, s. 16–17). För att lättare förstå vad som kan räknas till formellt lärande eller formell 

utbildning kan man även använda sig av begreppet formell kompetens, som Ellström (Ibid., s. 

38–39) menar är kompetens som har förvärvats genom formell utbildning och som därigenom 

har resulterat i olika betyg, intyg och diplom etc.  

I min studie använder jag bara begreppen formellt och informellt lärande, och utesluter 

begreppet icke-formellt lärande. Med formellt lärande åsyftar jag all planerad och 
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målmedveten utbildning, lärande och kompetensutveckling, d.v.s. såväl formellt som icke-

formellt (enligt definitionen ovan) lärande. 

Den andra typen av lärande kallas informellt lärande. Det är till skillnad från det formella 

lärandet oplanerat och icke målmedvetet, ofta rentav omedvetet, spontant och oavsiktligt 

eftersom det kommer på köpet vid olika aktiviteter. Informellt lärande kallas det lärande som 

sker i det praktiska livet baserat på erfarenheter i exempelvis det dagliga arbetet eller i 

vardagslivet. Det är på grund av att den här typen av lärande ofta är integrerat i det vardagliga 

arbetet som det brukar sägas vara fråga om omedvetna lärprocesser, och därför kallas det 

ibland för ett implicit eller tyst lärande. Det här betyder dock inte att det informella lärandet 

aldrig är medvetet och planerat, för till exempel kan man bädda för ett självstyrt lärande eller 

erfarenhetsbaserat lärande (vilket hör till informellt lärande) genom t.ex. deltagande i nätverk, 

coachning, konsultation och mentorskap. Genom informellt lärande skaffar man sig 

kunskaper och erfarenheter genom exempelvis lärlingskap och genom praktiskt handlande i 

en arbetsgemenskap. Detta förutsätter naturligtvis att individen får möjligheter att delta aktivt 

i verksamheten, det vill säga att arbetsgemenskapen och de olika typer av lärandetillfällen 

som det dagliga arbetet erbjuder görs tillgängliga för den enskilde individen (Ellström, 1996, 

s. 7, 10, 13, 18). Informellt lärande är sådant som ofta uppstår regelbundet i vardagen, och 

kanske framför allt på jobbet, men är underordnat andra aktiviteter så som de aktiviteter man 

sysslar med på arbetet, i den meningen att lärande inte är det primära målet för dessa 

aktiviteter. Ett sådant här informellt lärande uppstår således ofta utan en medvetenhet eller 

intention om att lära sig, det som ovan nämnt kallas implicit lärande, även om lärandet kan 

innebära en mer eller mindre avsiktlig insats för att lära sig (Ellström, 2011, s. 106). 

Informellt lärande är alltså utifrån Ellströms definition kort och gott ett lärande som sker på 

basis av de erfarenheter som vi gör genom de olika aktiviteter som vi kontinuerligt väljer att 

engagera oss i. Det kan ske i och genom aktiviteter, men behöver inte ske medvetet eller 

avsiktligt. Det kan så att säga ske ”bakom vår rygg” (Ellström, 2004, s. 19–20). I min studie 

används informellt lärande som begrepp för det lärande som sker i det dagliga arbetet.  

Vissa utbildningsinsatser på företag och i organisationer är givetvis svåra att dela in i 

dikotomin formellt-informellt. Till exempel kan ju anställdas deltagande i olika former av 

utvecklingsprojekt, utnyttjande av simuleringsteknik och informationssystem samt 

självstudier genom exempelvis studiecirklar och gruppdiskussioner tänkas vara sådant som 

gör det svårt att dra vattentäta skott mellan formellt och informellt lärande (Ellström, 1996, s. 

12). Dessutom görs ofta försök att stödja ett informellt lärande genom satsningar på någon 

form av utbildning. Satsningarna kan gälla till exempel kurser, erfarenhetsgrupper, 

arbetsplatsträffar eller organisatoriska förändringar (Ibid., s. 13), vilket också tydliggör hur 

det inte alltid är helt lätt att skilja de olika lärandetyperna åt. 

Nu kommer jag att gå vidare till att beskriva skillnaden mellan reproduktivt och 

utvecklingsinriktat lärande.  
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3.3 Reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande 

Ellström skiljer mellan två kvalitativt olika men komplementära former av lärande. Dessa två 

olika former kallar han reproduktivt respektive utvecklingsinriktat lärande.  

Det reproduktiva lärandet handlar om att lära sig bemästra vissa givna uppgifter eller 

situationer, liksom om att lära sig förbättra utförandet av uppgifter eller rutiner i en 

organisation. Detta lärande handlar således främst om att lära sig hantera rutinuppgifter eller 

vanliga problem, d.v.s. uppgifter som återkommer ganska ofta. Ett annat exempel på 

reproduktivt lärande är när det kommer nya medarbetare till en organisation eller ett företag; 

den socialisation som då sker av den nyanställde är ett tydligt exempel på vad som menas med 

reproduktivt lärande. Det handlar då om att medarbetaren ska socialiseras in på arbetsplatsen 

och således försöka lära sig bemästra existerande normer, sociala praktiker och rutiner 

(Ellström, 2011, 106–107). Reproduktivt lärande handlar alltså om ett förvärvande, 

etablerande och förbättrande av färdigheter så att man bättre kan hantera och förstå såväl 

uppgifter som situationer. Man vill att dessa färdigheter ska kunna utföras rutiniserat. Ibland 

används begreppet bemästringslärande om det lärande som handlar om att lära sig bemästra 

nya situationer och nya typer av uppgifter (Ellström, 2004, s. 22–23). Även här kan ens 

förståelse underlättas om man tar in begreppet kompetens. Ellström (1992, s. 27) beskriver 

vad som menas med ett anpassningsperspektiv på kompetens. Med detta synsätt innebär 

kompetens de förmågor hos individen (det kan vara såväl kognitiva som psykomotoriska 

o.s.v.) som leder till framgångsrikt utförande av givna, ej av individen själv definierade, 

uppgifter och metoder. Med ett anpassningsperspektiv på kompetens handlar det alltså om att 

kunna utföra förelagda arbetsuppgifter. Teknik, arbetsorganisation och arbetsuppgifter 

betraktas som i stort sett givna, och som något som det varken är möjligt eller önskvärt för 

individen att försöka förändra och utveckla. Något negativt med anpassningsinriktat lärande 

är att den anpassningen till en given verklighet kan leda till en form av passivisering eller 

underordning (Ellström, 2004, s. 23).  

Den andra formen av lärande kallas som ovan nämnt för utvecklingsinriktat lärande och är det 

reproduktiva lärandets motsats. Här är fokus istället på utveckling, och det kan till och med 

handla om att åstadkomma genomgripande förändringar i en rådande situation. Det här 

lärandet förväntas uppstå när man själv eller ihop med andra i organisationen börjar 

ifrågasätta och utforska existerande arbetsförhållanden eller redan etablerade definitioner av 

problem och uppgifter som ligger för handen. Man börjar agera för att utveckla nya sätt att 

handskas med plikterna och de ofta komplexa problem som är involverade i jobbet (Ellström, 

2011, s. 106–107). Ett utvecklingsriktat lärande handlar alltså om en beredskap att kritiskt 

ifrågasätta och utveckla såväl kunskap och kompetens som förhållningssätt. Ett utvecklande 

och prövande av metoder och arbetssätt premieras. Det gäller att kunna omtolka och förändra 

föreskrivna uppgifter, mål, rutiner och andra förutsättningar. Det här förutsätter ett kritiskt 

ifrågasättande av etablerade tankesätt och rutiner. Om det lyckas främjar det individers och 

hela verksamheters utveckling, men man får samtidigt passa så det inte blir för stort fokus på 

flexibilitet, omprövning och kontinuerlig förändring då detta kan leda till negativ stress, oro, 

osäkerhet och otillräcklighet (Ellström, 2004, s. 22–23). För att åter ta hjälp av 

kompetensbegreppet; om utgångspunkten för en kompetensanalys tas i ett 
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utvecklingsperspektiv, så innebär det att man även räknar med de kompetenser som individen 

besitter och som han, medvetet eller omedvetet, utnyttjar för att försöka påverka och förändra 

sitt liv eller sitt arbete. Kompetens innebär med detta synsätt att individen själv, i högre eller 

lägre grad, även förmår att påverka och förändra sina arbets- och livsvillkor. Det handlar om 

individens kompetens vad gäller möjligheter till att utöva inflytande på och förändra olika 

aspekter av arbetet (Ellström, 1992, s. 27–28). Ett utvecklingsinriktat lärande underlättas av 

klimat som uppmuntrar till ifrågasättande och kritisk reflektion över vad som sker i 

verksamheten. Man frågar sig vad som uppnås samt hur det uppnås. Handling, initiativ, 

risktagande, tolerans för olikheter i uppfattningar, osäkerhet och felhandlingar premieras. 

Även oklarheter och konflikter vad gäller mål främjar ett utvecklingsinriktat lärande 

(Ellström, 2004, s. 30–31). 

 

 

4. Metod 

 

Utifrån mitt syfte som är att karaktärisera det arbetsorganisatoriska lärandet på företag inom 

tjänstesektorn ur ett genusperspektiv föll det sig naturligt att göra en kvantitativ statistisk 

enkätstudie då jag bl.a. jämför om männen och kvinnornas tillgång till lärande skiljer sig, 

både vad gäller utbud av formella läraktiviteter som förutsättningar för informellt lärande. 

Trost (2012, s. 23) skriver om just att det lämpar sig bäst att göra en kvantitativ studie om 

man vill kunna ange frekvenser, d.v.s. om ens syfte och frågeställningar gäller hur ofta, hur 

många eller hur vanligt något är. Eftersom jag i första hand är intresserad av att jämföra män 

och kvinnor var det även viktigt med ett tillräckligt stort urval, varför det passade bra med en 

enkätstudie, som dessutom möjliggör statistiska beräkningar så som sambandsmått och 

medelvärden.  

I denna metoddel kommer jag att noggrant redogöra för min metod för datainsamling och 

enkätutformning, urvalet, genomförandet, materialet, databearbetningen och analysmetoden 

samt jag kommer att reflektera över metoden samt slutligen behandla de etiska aspekterna. 

 

4.1 Metod för datainsamling samt enkätutformning 

Jag har som datainsamlingsmetod valt enkäter och jag valde att distribuera enkäterna per e-

post för att besvaras i elektronisk form, något som Trost (2012, s. 10) menar har blivit ett 

vanligt sätt att distribuera enkäter på idag. Trost (2012, s. 135) pekar på många positiva 

aspekter med webbenkäter i jämförelse med traditionella enkäter. Det är för det första ett 

kostnadseffektivt sätt att genomföra en datainsamling på då distributionen är billig (det kostar 

inget alls att skicka mejl). En annan positiv aspekt är att man slipper registrera svaren för hand 

(något som bl.a. höjer min studies reliabilitet, mer om det nedan!). En annan fördel med 

webbenkäter som ofta omskrivs i metodlitteraturen är att man kan lägga till en uppmaning om 

att svara om en respondent hoppar över en fråga. Dock är en nackdel med det att det har visat 

sig att risken för bortfall ökar om man måste svara på alla frågor för att kunna skicka iväg sina 

svar. Vill man inte svara på en fråga kanske man avbryter ifyllandet helt och hållet när det då 

kommer en uppmaning om att besvara frågan. Eftersom det kan vara bättre att få in enkäter 
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med ett visst bortfall på varje fråga (att vissa svar saknas p.g.a. att vissa respondenter har valt 

att hoppa över vissa av frågorna) än att inte alls få in vissa respondenters enkätsvar (Ibid., s. 

140) valde jag att varje fråga i min enkät skulle vara frivillig att besvara.  

På marknaden finns olika programvaror och internettjänster tillgängliga för att skapa, utforma 

och administrera webbenkäter. De kan innehålla verktyg inte enbart för att utforma enkäten, 

utan för flera av undersökningens arbetsmoment så som verktyg för att skicka e-brev till de 

som ska besvara enkätens frågor, analysverktyg samt verktyg för att automatiskt skapa 

rapporter (Ibid., s. 135, 139). Jag har använt mig av SurveyMonkey. Det är ett molnbaserat 

software as a service3-företag som tillhandahåller frågeformulär på webben genom 

enkätmjukvara som möjliggör att man kan skapa och lägga upp webbenkäter och se grafiska 

resultat i realtid (https://sv.surveymonkey.com/). 

Efter att jag hade skapat enkäten i Surveymonkey skickade jag ut länken till enkäten ihop med 

ett missivbrev inklistrat i mejlet. Mejlet skickades till en person på varje företag, personer 

som jag känner sedan innan vilka de flesta har någon typ av chefstjänst. De här personerna har 

sedan vidarebefordrat mitt mejl till berörda anställda (se Material nedan). När man trycker på 

länken i mejlet öppnas enkäten i en webbläsare.  

Vad gäller enkäten skulle jag säga att den består av såväl sakfrågor, t.ex. de frågor som 

behandlar faktiska sakförhållanden (se Trost, 2012, s. 65) så som hur många gånger man det 

senaste året har varit på en extern konferens, som av attityd- eller åsiktsfrågor (se Trost, 2012, 

s. 69–71), t.ex. de påståenden som den svarande ska ta ställning till huruvida man instämmer 

i, så som huruvida man instämmer i att möjligheten finns att delta i planeringen av arbetet. 

Nu tänkte jag i det följande redogöra lite närmare för hur själva enkätutformningen har gått 

till vad gäller att utforma enkätfrågor, d.v.s. hur jag har gått tillväga för att operationalisera 

mitt syfte och mina frågeställningar. 

Vid utformningen av enkäten hade det bästa varit att utgå från en redan välbeprövad enkät, för 

att på så vis förbättra min studies validitet. Jag lyckades dock inte, trots allt det jag har läst av 

Ellström, hitta någon enkät att utgå från, så vid utformningen av enkäten har jag fått utgå från 

Ellströms teorier. Enkäten behandlar utöver några inledande bakgrundsfrågor (så som hur 

gammal man är) och introducerande frågor (så som i vilken grad man brukar delta i 

planeringen av arbetet) fyra huvudområden: formellt lärande, informellt lärande, 

utvecklingsinriktat lärande samt reproduktivt lärande. Innan jag utformade enkätfrågorna 

ägnade jag många veckor åt att läsa in mig på dessa teorier och begrepp definierade av 

Ellström och har således läst många olika verk (vilket tydligt framkommer av referenserna i 

min teoridel). I tabellen nedan anges vilka frågor som ämnar undersöka vilket huvudområde 

och jag ger exempel på frågor och påståenden som används för respektive huvudområde (hela 

enkäten finnes i Bilaga 1 nedan).  

                                                           
3 Definition av Software as a service, förkortat SaaS, utifrån Wikipedia: en typ av molntjänst som tillhandahåller 
programvara över internet. Applikationerna tillhandahålls i ”molnet” som användarna kan komma åt från 
vilken internetansluten enhet som helst och användningen av den påminner mer om att hyra programvara än 
att köpa den genom att man prenumerarar på programvaran. Applikationerna köps och används online och 
filer sparas oftast i molnet istället för på enstaka datorer. (s..wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service) 
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Tabell 1: Operationalisering 

Fråga Huvudområde Exempelfrågor/påståenden 

16–21 Formellt lärande Hur många gånger det 

senaste året har du som en 

del i ditt arbete medverkat i 

en kurs som har getts externt 

(det vill säga som någon 

annan än arbetsgivaren hållit 

i)? 

 

Arrangerar din arbetsplats 

personalmöten/träffar som 

du får vara med på? 

22–33 Informellt lärande  Jag frågar mina kollegor om 

hjälp 

 

Vi arbetar två och två eller i 

grupp 

34–44 Utvecklingsinriktat lärande Min ledare stödjer och 

uppmuntrar till nya idéer och 

experimenterande 

 

Jag upplever att jag kan 

påverka arbetets innehåll, 

d.v.s. vad som görs 

45–53 Reproduktivt lärande Jag upplever att det finns ett 

gemensamt arbetssätt inom 

verksamheten   

 

Jag upplever mitt arbete som 

rutinbaserat/styrt 

 

Precis som Ellström (2004, s.151) skriver kan det vara svårt att kunna ställa frågor om lärande 

(framför allt vad gäller det informella lärandet, som till och med ofta är omedvetet. Se 

teoridelen), men han ger tipset att om man vet i vilka situationer som lärande sker kan man 

ställa frågor om de situationerna och då indirekt få en bild av lärandet. För t.ex. visar ju 

forskning på att erfarenhetsutbyte ofta sker vid morgonplanering, när man arbetar två och två 

tillsammans eller när man träffas på förmiddagsrasten eller på stående fot i olika tillfälliga 

situationer. Det är därför det finns med frågor och påståenden i min enkät så som ”Jag och 

mina kollegor diskuterar arbetet vid mer privata tillfällen, så som på afterwork, lunchen eller 

raster” (fråga 29) eller ”Det tas emot positivt om jag tar upp något arbetsrelaterat med en 

kollega i olika tillfälliga situationer, t.ex. på stående fot vid exempelvis kaffeautomaten” 

(fråga 33). För den som inte är insatt i Ellströms teorier om och definitioner av informellt 

lärande, kan dessa frågor tänkas te sig underliga, men har således en teoretisk förklaring. 
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4.2 Urval 

Totalt har enkäten skickats ut till 108 personer varav 73 stycken har besvarat den. Det ger att 

68 % har besvarat enkäten, vilket Bryman (2011, s. 231) menar ligger på gränsen mellan 

acceptabelt och bra, vilket får ses som väldigt bra för ett examensarbete.  

Vad gäller mitt urval beskrivs det bäst som ett bekvämlighetsurval (se Trost, 2012, s. 31). Då 

mitt urval inte på något sätt är representativt (se t.ex. Trost, 2012, s. 29) syftar inte min 

undersökning till att kunna uttala sig om en större population än den tillfrågade. Kvantitativa 

undersökningar har annars styrkan att de kan konstrueras så att resultaten från en 

undersökning går att generalisera, d.v.s. att resultaten blir giltiga för en hel population och 

inte bara för de undersökta fallen. Då gäller dock att det stickprov man drar, d.v.s. det urval av 

individer ur en population som man väljer ut för en undersökning, är representativt. Dock går 

det som sagt var inte att utifrån mitt urval dra slutsatser om exempelvis alla tjänstemän 

eftersom jag inte har att göra med ett sannolikhetsurval. Därav följer att det inte heller är av 

intresse för mig att undersöka osäkerheten som följer av mitt urval, den så kallade 

slumpmässiga variationen, och beräkna den statistiska felmarginalen (se Djurfeldt, Larsson 

och Stjärnhagen, 2010, s. 101–103). 

 

4.3 Genomförande 

Innan jag skickade ut min enkät följde jag Trosts (2012, s. 48) råd att låta vänner titta på 

utkast till frågor och till att testa att formuläret fungerade på ett rimligt sätt, så jag gjorde ett 

utkast som jag lät testa på ett tiotal personer som jag även bad om att noggrant studera 

frågorna och påståendena. Därefter utformades enkäten på nytt, med alla de råd jag då hade 

fått i åtanke. Ett problem som uppstod då var att jag hade lovat mina kontaktpersoner på de 

fem företagen att företagsnamnet inte skulle röjas i min studie, och då kändes det också 

tveksamt att de fem företag som skulle delta i min studie skulle framgå genom enkätfråga 1 

(frågan om på vilket företag man arbetar någonstans) genom svarsalternativen. Många olika 

förslag diskuterades med min handledare och den kursansvarige, varav några förslag var att 

skicka ut fem olika enkäter (en enkät till varje företag) eller att ha fritextalternativ på den 

frågan (att jag skulle ställa en öppen fråga om var man jobbar). Dock var jag rädd att det förra 

alternativet skulle ställa till med en massa problem och stjäla en massa tid när det vid 

analysarbetet då skulle bli dags att försöka slå ihop alla fem enkäter till en och samma datafil. 

Det kändes riskabelt ur reliabilitetssynpunkt, då jag var rädd att det skulle kunna bli en massa 

fel i datafilen. Det senare alternativet insåg jag också skulle ta mycket tid i anspråk när det 

skulle bli dags för mig att koda om dessa fritextsvar för att kunna få in i datafilen. Även här 

ansåg jag att reliabiliteten hade kunnat påverkas, både genom att det jämt vid fritextsvar finns 

en risk för felskrivning och för att det vid manuell inmatning finns en risk för inmatningsfel. I 

slutändan kom vi fram till att det var en god idé att inte bara ha de fem företagen som faktiskt 

skulle delta som svarsalternativ, utan att jag genom en stor massa av företag skulle kunna 

gömma de fem företagen som faktiskt skulle delta (Se fråga 1 i Bilaga 1). Genom att göra på 

det viset skulle det inte bli öppenbart för respondenterna vilka de andra företagen som 

medverkar i enkäten är.  
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Därefter utformades enkäten i Google Formulär eftersom det var den programvara som jag 

från början hade tänkt använda mig av, och enkäten var faktiskt helt färdigutformad i Google 

Formulär när jag började skicka ut mejlet med länken till enkäten ihop med ett missivbrev 

inklistrat i mejlet när det visade sig att vissa av företagens IT-avdelningar hade spärrat Google 

Docs och således inte kunde öppna länken i mejlet. Då fick jag snabbt tänka om, och 

alternativen jag och mina kontaktpersoner övervägde var telefonintervjuer (men det kräver en 

viss teknik av intervjuaren för att reliabiliteten ska bli hög), att de anställda helt enkelt fick 

logga in på sin mejl från en privat dator för att besvara enkäten (men det hade garanterat lett 

till en mycket lägre svarsfrekvens p.g.a. att det skulle upplevas som omständligt) samt att jag 

skulle skriva ut enkäterna och posta dem till mina kontaktpersoner som på nästa möte skulle 

dela ut dem, insamla dem och skicka tillbaka dem till mig (men på grund av den korta tid man 

har på sig att genomföra sin studie som ska ligga till grund för en C-uppsats var det inte bra ur 

en tidsaspekt). Det slutade med att jag beslutade mig för att utforma enkäten på nytt, men i 

programvaran SurveyMonkey istället. 

Efter att jag hade skapat enkäten i SurveyMonkey skickade jag ut länken till enkäten ihop 

med ett missivbrev inklistrat i mejlet. Mejlet skickades till en person på varje företag, 

personer som jag känner sedan innan vilka de flesta har någon chefstjänst. De här personerna 

har vidarebefordrat mitt mejl till berörda anställda (se Material nedan).  

 

4.4 Material  

Det är tjänstemän från fem tjänsteföretag inom den tjänsteproducerande sektorn som har 

besvarat min enkät. Jag har lovat konfidentialitet inte bara gentemot de anställda som har 

besvarat enkäten, utan också gentemot företagen, så i beskrivningen av företagen nedan finns 

inte företagsnamnen med. Det ena företaget är ett av Sveriges största el- och energibolag, 

varav två avdelningar har medverkat. Den ena avdelningen är en innovationsavdelning och 

den andra avdelningen sysslar med försäljning B2C (Business-to-consumer) och SME (Small 

and Medium-sized Enterprise). Det är projektledaren för innovationsavdelningen som har 

skickat ut min enkät till de två avdelningarna. Två av de andra av företagen som deltar i min 

studie är två av Sveriges största försäkringsbolag. På det ena av dessa är det en 

försäljningsavdelning som har deltagit (det är chefen på denna avdelning som har skickat ut 

min enkät). På det andra av dessa har enkäten gått ut till två avdelningar; en avdelning med 

mycket speciell kompetens där det bl.a. arbetar riskingenjörer, och en avdelning som kallas 

säljstöd. Det är chefen för den ena av dessa två avdelningar som har skickat ut enkäten till 

båda avdelningarna. De två återstående företagen är två mindre, inte lika kända, företag. Det 

ena företaget arbetar med att skapa värdefulla dialoger mellan företag och människor genom 

kundservice, mötesbokning, försäkringsförmedling och telemarketing. Enkäten har på detta 

företag skickats ut av kommersiell chef och den har skickats till en blandning av anställda och 

chefer (såväl personer i ledande befattning som linjechefer) inom såväl produktionspersonalen 

som de administrativa avdelningarna (IT, Drift, HR, Ekonomi och Marknad). Det andra 

företaget erbjuder konsulttjänster inom skadereglering och enkäten har här skickats ut till hela 

företaget av en medarbetare i en senior roll.  
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4.5 Databearbetning och analysmetod  

För webbenkäter gäller att data registreras av dem som besvarar enkäten (Trost, 2012, s. 144), 

och man slipper därför det arbetsmoment det innebär att registrera svaren. Man kan till viss 

del analysera sina resultat direkt i SurveyMonkey, men jag exporterade mina resultat till en 

SPSS-fil för att kunna bearbeta min data så som jag önskade göra. Även fast SurveyMonkey 

skapar SPSS-datafilen åt en, behöver man justera vissa saker i datafilen manuellt och till min 

hjälp använde jag mig av Appendix 2 i Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010, s. 385 ff.).  

I analysen av materialet har jag tagit del för del i enkäten (Bakgrundsfrågorna, de 

Introducerande frågorna, frågorna om Formellt lärande, frågorna om Informellt lärande, 

frågorna om Utvecklingsinriktat lärande samt frågorna om Reproduktivt lärande). För varje 

fråga har jag tittat på hur männen respektive kvinnorna har besvarat frågan eller påståendet 

genom att studera de stapeldiagram som man kan skapa i SurveyMonkey. Jag har också 

bearbetat datan tillhörande varje fråga genom att i statistikprogrammet SPSS beräkna 

medelvärdet, typvärdet, standardavvikelsen och vissa sambandsmått samt genom att skapa 

frekvens- och korstabeller. 

 

4.6 Metoddiskussion 

En nackdel med webbenkäter som ju jag valde som insamlingsinstrument är att de generellt 

sett har en lägre svarsfrekvens än vad som är fallet vid postala enkäter p.g.a. att de glöms bort 

efter att ha hamnat i mejlinkorgen. Påminnelser upplevs dessutom som tjatiga (se Trost, 2012, 

s. 143–144). Men i min undersökning är det 68 % som har besvarat enkäten vilket Bryman 

(2011, s. 231) menar ligger på gränsen mellan acceptabelt och bra, vilket får ses som väldigt 

bra för ett examensarbete. 

     Trost (2012, s. 112, 128) menar att det alltid är en god regel att ge varje frågeformulär ett 

löpnummer som innebär att man ger den som svarat ett slags identitetsnummer. Detta är bra 

när man ska skicka påminnelser då de bara behöver gå ut till de som ej ännu har besvarat 

enkäten, men var ej möjligt i mitt fall; dels p.g.a. att jag använde mig av webbenkäter, dels 

p.g.a. att jag inte fick tillgång till något register över respektive företags anställda enkäten 

skulle skickas till. Om man inte vet vilka som har svarat måste man skicka påminnelsen till 

alla, d.v.s. även till de som varit vänliga nog att svara (Trost, 2012, s. 112) vilket blev fallet 

för mig. Varje chef/kontaktperson har minst en gång skickat ut en påminnelse till alla de som 

fick mejlet om att besvara enkäten. 

     När man väljer webbenkät som insamlingsinstrument kan det till och med vara så att 

mejlen aldrig kommer fram till den avsedda respondenten p.g.a. brandvägg, spamfilter, 

felaktigt registrerade mejladresser eller att mejladresserna t.o.m. har upphört eller att 

brevlådan med mejl kan vara full (se Trost, 2012, s. 143–144). De sista uppräknade 

problemen var aldrig något problem i mitt fall då jag i min undersökning vänder mig till 

anställda vid företag, och har fått hjälp av en på vartdera företaget att skicka ut min 

webbenkät. Däremot fick jag erfara det faktum att det särskilt i större organisationer kan 

finnas ganska hårda restriktioner för vad som släpps igenom, och min första webbenkät som 

var ett Google Formulär släpptes på vissa företag inte igenom. Därför var det bra att jag vid 
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utskicket av min enkät gick vägen via chefer/kontaktpersoner och i den uppkomna situationen 

kunde få information om detta och hjälp att välja en annan programvara.  

Ett alternativ till webbenkäter hade kunnat vara så kallade gruppenkäter, något Trost (2012, s. 

10) beskriver som också ganska vanligt förekommande i olika sammanhang. Det innebär att 

enkäten delas ut i samband med när hela gruppen är samlad. Förutom att enkäterna vid de 

tillfällena både delas ut och insamlas har det fördelen att man finns till hands att kunna 

besvara eventuella frågor och förklara egendomligheter samt att man som forskare då ges en 

stor möjlighet att motivera ens respondenter att besvara enkäten. Tyvärr var det inte praktiskt 

möjligt för mig att titta på när alla mina respondenter besvarar enkäten, främst p.g.a. att inget 

av företagen finns i Uppsala. 

I min enkät är det fråga om kvalitativa variabler på nominal- och ordinalskalenivå (se t.ex. 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010, s. 42–43). Vissa av variablerna som är på 

ordinalskalenivå är så kallade attitydskalor, eller Likertskalor, som i strikt bemärkelse är just 

ordinalvariabler men dock ofta behandlas som kvot-/intervallvariabler (se t.ex. Bryman, 2011, 

s. 156–157, 321) genom att svarsalternativen omkodas till siffror och man på så vis kan 

beräkna t.ex. medelvärde och standardavvikelse, något som jag har gjort som en del av min 

analys.  

Reliabilitet och validitet är två viktiga begrepp när man genomför en undersökning (för en 

genomgång av dessa begrepp, se t.ex. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010, s. 104). För 

att öka sannolikheten att jag frågar rätt saker och att frågorna är valida, samt att det finns en 

begreppsmässig och teoretisk relevans bakom min enkätutformning (saker som förväntas ge 

en hög giltighet i en undersökning) har jag haft vissa saker i åtanke för att på så vis säkerställa 

att mina enkätfrågor ger svar på det som jag med undersökningen ämnar undersöka. En sådan 

viktig sak att ha i åtanke är operationaliseringen av den teoretiska förståelsen med tillhörande 

begrepp och antaganden samt övergripande frågeställningar så att dessa blir till konkreta 

mätbara frågor och indikatorer som ger meningsfulla svar som speglar studiens syfte och 

frågeställningar. Vad gäller operationaliseringen har jag sett till att vara väl inläst på Ellströms 

teorier och definitioner av begrepp för att vid enkätutformningen kunna utgå från dessa (jag 

har skrivit utförligt om detta i den del ovan som är döpt till Metod för datainsamling samt 

enkätutformning).  

     Vad gäller reliabiliteten är den ofta högre i kvantitativa undersökningar jämfört med andra 

studier genom att de standardiserade frågeformulären som används innebär att alla 

frågeformulär och svarsalternativ är samma för alla respondenter (Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen, 2010, s. 105). Annars kan reliabiliteten ofta påverkas av beteendet eller 

egenskaper hos t.ex. intervjuaren eller av andra tillfälliga eller slumpmässiga omständigheter 

runt en intervju eller i en intervjusituation på så sätt att samma person kanske skulle svara 

olika när olika intervjuare frågar om samma sak.  

Utöver att jag har utgått från Ellströms teorier och definitioner av begrepp vid 

enkätutformningen och att jag har använt mig av ett standardiserat frågeformulär, finns en 

mängd andra saker som jag har haft i åtanke och olika aspekter som jag har tagit i beaktande. 

De gäller både själva mätningen och hur jag bör mäta för att skärpan och tillförlitligheten i 
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mätinstrumenten ska bli hög (detta är nödvändigt för att frågornas tillförlitlighet ska bli hög) 

och vad gäller undersökningens validitet. Jag redogör för dessa nedan. 

Till att börja med är inmatningsfel, alltså fel som uppkommer när data överförs från 

frågeformulären till ett datorprogram, en stor källa till slumpmässiga fel, varför det kan vara 

bra att låta göra inmatningen av data flera gånger och helst av flera olika personer (Djurfeldt, 

Larsson och Stjärnhagen, 2010, s. 109). Detta är dock inget jag drabbades av eftersom att 

SurveyMonkey skapar datafilen åt en, vilket är en styrka i min undersökning och en anledning 

till att jag inte valde att skriva ut och posta enkäterna när det inte fungerade med Google 

Formulär (jag beskriver det problemet som uppkom under Genomförande ovan) eftersom jag 

då hade fått föra in svaren i datorprogrammet manuellt. En annan sak jag övervägde när detta 

problem uppstod var att genomföra enkäten via telefon, men då finns en risk för 

intervjuareffekter. 

     Dessutom har jag följt Trosts (2012, s. 74, 79–90) råd om att i enkäter undvika öppna 

frågor och följdfrågor, och framför allt har det faktum att jag inte har haft några öppna frågor i 

min enkät minskat risken för slumpmässiga fel eftersom inga skrivfel då kan förekomma. Det 

är annars lätt hänt att respondenten, om man t.ex. ska uppge vad man tjänar, skriver en siffra 

för mycket eller lite.   

     Vad gäller reliabilitet finns det mycket som är viktigt att beakta och jag har följt en mängd 

råd för att öka reliabiliteten som handlar om att se till att mätinstrumentet är bra (se t.ex. 

Trost, 2012, s. 74, 79–90; Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010, s. 104 ff.). Till exempel 

har jag tänkt på att i enkäten bara ställa en fråga per fråga, använda vanligt språk med 

begripliga och vanliga ord samt undvika negationer, långa frågeformuleringar och otydligt 

formulerade frågor. Allt detta för att frågorna inte ska upplevas som tvetydiga och de som 

svarar missuppfattar frågan och studiens reliabilitet på så vis försämras samt validiteten i sin 

tur påverkas. Mina frågor har även en tydlig verklighetsanknytning, jag är konsekvent i mitt 

språkbruk, har undvikit värdeladdade ord och lagt tid vid att förekomma tvetydiga 

svarsalternativ. De här sakerna är viktiga för att alla ska uppfatta frågan på samma sätt och 

reliabiliteten och validiteten därmed bli hög. Det är viktigt ur validitetshänseende på så sätt att 

om de svarande svarar på något annat än det jag tror de svarar på, är det ju inte det som jag 

avsåg att mäta som mäts. Validitet och reliabilitet går hand i hand och slumpinflytelser kan 

alltså påverka även validiteten till det sämre (Trost, 2012, s. 63). 

Retrospektiva intervjuer är dåliga ur kvalitetssynpunkt p.g.a. att respondenterna riskerar att 

inte korrekt förmår minnas förhållanden långt tillbaka i tiden (Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen, 2010, s. 105). I min enkät har jag försökt att i möjligaste mån ställa frågor om 

den rådande situationen, men eftersom att jag undersöker bl.a. det formella lärandet har det 

varit nödvändigt att t.ex. ha några frågor som har handlat om hur många gånger man det 

senaste året har fått delta i sådana aktiviteter.  

Det jag hade kunnat göra är att använda kvalitativa tekniker som informella intervjuer eller 

observationer innan enkätutformningen, för att på så vis skapa en mer valid grund för ett 

standardiserat frågeformulär. Jag hade också kunnat genomföra en s.k. pilotundersökning där 

ett frågeformulär testas på ett mindre urval, så de största problemen kan rättas till innan 
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enkätutskicket. Men jag följde i alla fall Trosts (2012, s. 48) råd att låta vänner titta på utkast 

till frågor och till att testa att formuläret fungerade på ett rimligt sätt innan utskick. 

Sammanfattningsvis skulle jag säga att min studie har en hög frånvaro av systematiska mätfel. 

Jag tror att om jag hade genomfört min studie ännu en gång men med hjälp av ett annat 

instrument (så som observationer eller intervjuer) hade det blivit en hög överensstämmelse 

mellan undersökningarna. Jag tror även att min studie har en hög frånvaro av slumpmässiga 

fel, d.v.s. att det hade blivit en hög överensstämmelse mellan mätningarna om samma 

personer fick besvara samma enkät.  

 

4.7 Etiska aspekter  

Jag har genom hela min studie haft vetenskapsrådets forskningsetiska principer i åtanke (se 

t.ex. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) och en mängd hänsynstaganden har gjorts vilka 

jag redogör för i det följande. 

Jag har uppfyllt informationskravet genom det missivbrev som bifogades mitt mejl där jag 

även upplyste om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin 

medverkan.  Jag uppfyllde i och med missivbrevet även samtyckeskravet då det i missivbrevet 

klart och tydligt stod formulerat att man genom att besvara enkäten också samtycker till att 

deltaga i undersökningen.  Jag har också uppfyllt konfidentialitetskravet då jag 

överhuvudtaget inte ens vet vilka enkäten har skickats till p.g.a. att den har skickats ut av 

andra än mig och jag därför aldrig har behövt ta del av t.ex. något register över anställda. 

Naturligtvis har jag inte delgett mina kontaktpersoner datafilen, även om inte heller de skulle 

veta vilka svar som hör till respektive anställd. Datafilen har jag ingen användning av efter att 

min uppsats har publicerats i DIVA och kommer att raderas i samband med publiceringen. Av 

ovanstående följer att även nyttjandekravet har uppfyllts då det kravet handlar om att 

uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. 

 

 

5. Resultat och analys 
 

5.1 Inledning – bakgrundsfrågor och de introducerande frågorna 

Här under rubriken Inledning kommer jag att presentera resultaten av vissa av 

bakgrundsfrågorna (så som hur åldersfördelningen ser ut i mitt urval) samt de introducerande 

frågorna (så som huruvida man upplever att man har den tid som behövs för att lära och 

utvecklas i arbetet). Det gör jag för att tydligare redogöra för mitt urval, för att det verkar 

finnas tendenser att männen och kvinnorna skiljer sig åt på dessa frågor samt för att läsaren 

ska ha i åtanke att de resultat jag publicerar i denna rapport med stor sannolikhet inte enbart 

har påverkats av könet på den svarande, utan att andra variabler också kan ha spelat in (av den 

anledningen skulle det behövas mer forskning på området om män och kvinnors olika 

lärandeförutsättningar och det är nödvändigt att denna rapport ses som en pilotstudie, mer om 
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detta i min diskussionsdel). För hela resultat- och analysdelen gäller att det kan vara bra att ha 

Bilaga 1 innehållandes enkätfrågorna och kodnyckeln framför sig för att underlätta läsningen. 

Antal personer som har besvarat enkäten är 73 stycken, varav 40 stycken är män (ca 55 %) 

och 33 stycken är kvinnor (ca 45 %).  Av dessa har alla utom fem stycken en anställningsgrad 

om 75 % eller mer, fem personer arbetar mindre än 75 % och en person hoppade över att 

besvara frågan. 15 % av männen och 24 % av kvinnorna har enbart gymnasial utbildning, 10 

% av männen och 18 % av kvinnorna har eftergymnasial yrkesutbildning eller liknande och 

76 % av männen och 57 % av kvinnorna har studerat vid högskola eller universitet, de flesta 

tre år eller längre (här skiljer det sig alltså mellan könen; en betydligt större andel av männen 

har en högskole- eller universitetsutbildning medan en stor andel av kvinnorna bara har 

gymnasial respektive eftergymnasial yrkesutbildning eller liknande). 33 % av männen uppger 

att de har en chefsroll medan 15 % av kvinnorna uppger sig ha det. Åldersfördelningen för 

män respektive kvinnor syns i diagrammet nedan.                                          

 

Diagram 1: Åldersfördelning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet ovan visar att såväl män som kvinnor finns representerade i samtliga 

ålderskategorier, men att de flesta av männen är mellan 40–49 år gamla medan de flesta av 

kvinnorna är mellan 30–39 år gamla. Liksom kön är även ålder en bakgrundsvariabel som är 

teoretiskt relevant, då det i de flesta sammanhang skiljer sig hur personer i olika åldrar 

besvarar en enkät (Trost, 2012, s. 33) och eftersom det finns en viss skillnad i ålder mellan 

männen och kvinnorna i mitt urval är det viktigt att ha det i åtanke när man läser följande 

framställning. En annan sådan bakgrundsvariabel när det kommer till det 

arbetsorganisatoriska lärandet på företag skulle man kunna tänka är anställningstid, och i 

diagrammet nedan redovisas anställningstiden för mitt urval uppdelat på män och kvinnor. 

Nedanstående diagram har ett bortfall på bara en person.  
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Diagram 2: Anställningstid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet ovan visar hur anställningstiden ser ut för män respektive kvinnor, och 

fördelningen ser ganska olika ut mellan männen och kvinnorna, det är fler kvinnor som är 

nyanställda och fler män som har arbetat tio år eller längre, men å andra sidan är det många 

kvinnor som har arbetat mellan fem och tio år.  

I min tidigare forskning presenteras viss forskning om lärandet och kompetensutvecklingen på 

flexibla arbetsplatser då det fanns anledning att tro att mina undersökta tjänsteföretag med stor 

andel tjänstemän skulle kunna sägas vara sådana arbetsplatser. Därför valde jag även att ta 

med två bakgrundsfrågor om huruvida mina undersökta företag kan sägas höra till den 

kategorin arbetsplatser, för att på så vis veta om min studie kan bidra till den forskningen. I 

diagrammen nedan redovisas hur männen respektive kvinnorna har besvarat dessa två frågor. 

På frågan om man har flexibla arbetstider finns inget bortfall, medan frågan om man kan välja 

att jobba hemifrån minst en dag per vecka om man vill har ett bortfall på två personer varav 

den ene hoppade över frågan och den andre svarade ”Vet ej/vill ej svara”. 

 

Diagram 3 och 4: Flexibla arbetsplatser 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Diagrammen ovan bekräftar utan tvekan min hypotes, att jag har att göra med flexibla 

arbetsplatser, men det är också en intressant iakttagelse att en mycket större andel av männen 

jämfört med kvinnorna tycker att påståendena stämmer helt – och det gäller för båda frågorna; 

också en sådan bakgrundsvariabel som kan tänkas inverka på hur man har besvarat resten av 

enkäten! 

Efter bakgrundsfrågorna i min enkät kommer vad jag har valt att kalla fem stycken 

introducerande frågor. De handlar om i vilken grad man överhuvudtaget upplever att man har 

tid att lära och utvecklas i arbetet, om man brukar och/eller om möjligheten finns att delta i 

planeringen av arbetet, huruvida man får lära sig det som krävs för ens arbetsuppgifter samt 

om man upplever att utbildning och kompetensutveckling värderas högt på arbetsplatsen. 

Bortfallet på dessa frågor varierar mellan inget bortfall upp till ett bortfall om två personer. I 

tabellen nedan redovisas för män respektive kvinnor hur många, angett i procent, som har valt 

det högsta svarsalternativet på en fyrgradig skala (kolumn två och tre). Två skalor används 

varierande för de olika påståendena; en som går från Instämmer helt till Instämmer inte alls 

samt en som går från I hög grad till I väldigt låg grad/aldrig. I tabellen framgår också 

medelvärdet (och standardavvikelsen) för varje påstående (kolumn fyra och fem)4. Desto 

högre värde på standardavvikelsen, ju större är variationen inom grupperna. En liten variation 

däremot betyder att man inom gruppen har svarat väldigt lika (i hög utsträckning valt samma 

svarsalternativ för påståendet). Jag har använt fetstil för den grupp som ligger högst. På fråga 

13 ligger männen och kvinnorna lika på medelvärdet, vilket den dubbla fetmarkeringen 

indikerar.  

 

Tabell 2: De introducerande frågorna 

 % som valt det högsta svarsalternativet Mean & Std 
Fråga Män Kvinnor Män Kvinnor 

11.  48 % 24 % M=3,36, S=0,71 M=2,94, S=0,79 
12.  70 % 64 % M=3,63, S=0,67 M=3,65, S=0,55 
13.  63 % 58% M=3,55, S=0,64 M=3,55, S=0,62 
14.  67 % 55% M=3,66, S=0,53 M=3,42, S=0,75 

15.  45 % 39% M=3,25, S=0,87 M=3,18, S=0,85 

 

Det som tabellen ovan visar är att det är dubbelt så många män som kvinnor som har angett 

att de Instämmer helt i upplevelsen att ha den tid som behövs för att lära och utvecklas i 

arbetet (fråga 11). Det är också fler män som Instämmer helt i såväl att det de får lära sig 

möter upp kraven för deras arbetsuppgifter, som i att de upplever att utbildning och 

kompetensutveckling värderas högt på arbetsplatsen (frågorna 14 och 15). Männen ligger inte 

bara högre vad gäller andelen som har besvarat påståendena med Instämmer helt utan gäller 

även om man tittar på medelvärdet för dessa tre frågor. Däremot på påståendena 12 och 13 är 

tendenserna att männen och kvinnorna skiljer sig åt mindre. Det är fortfarande en större andel 

män än kvinnor som på dessa påståenden valt det högsta svarsalternativet, som på dessa 

frågor motsvarar ”I hög grad” respektive ”Instämmer helt”, men däremot är medelvärdet på 

fråga 13 detsamma för männen och kvinnorna, och en aning högre för kvinnorna på fråga 12. 

                                                           
4 En diskussion om att jag har omvandlat ordinalskalor till kvotskalor förs i metodavsnittet 
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De här två frågorna handlar om planerande, huruvida man brukar delta i planeringen av 

arbetet samt om möjligheten finns för en att delta i planeringen av arbetet. Det här är 

intressanta resultat på så vis att frågorna om planering inte alls korrelerar i den grad man hade 

kunnat tänka sig med de övriga introducerande frågorna och då kanske speciellt med fråga 11 

(Jag upplever att jag har den tid som behövs för att lära och utvecklas i arbetet) och fråga 14 

(Det jag får lära mig i/genom mitt arbete möter upp kraven för mina arbetsuppgifter), se tabell 

3 nedan. 

 

Tabell 3; korrelationen mellan i vilken grad man brukar (fråga 12)/om möjligheten finns för 

en att (fråga 13) delta i planeringen av arbetet och om man har den tid som behövs för att 

lära och utvecklas i arbetet (fråga 11) samt om det de får lära sig möter upp kraven för deras 

arbetsuppgifter (fråga 14). 

 

Fråga 12 13 

11 Kendall’s tau-b=0,21 Kendall’s tau-b=0,15 

14 Kendall’s tau-b=0,11 Kendall’s tau-b=0,11 

 

Det tabellen ovan visar är att korrelationerna i de flesta fall ligger långt under 0,2 vilket 

indikerar ett mycket svagt samband. Huruvida man själv brukar och/eller har möjlighet att 

delta i planeringen av arbetet uppvisar inget samband med huruvida man upplever sig ha den 

tid som behövs för att lära och utvecklas i arbetet eller huruvida man upplever att det man får 

lära sig möter upp kraven för ens arbetsuppgifter.  

I den här delen av resultat- och analysdelen har resultaten på vissa av bakgrundsfrågorna och 

de introducerande frågorna presenterats, och vad som är särskilt anmärkningsvärt är att en 

betydligt större andel av männen uppger sig vara chefer, att en mycket större andel av männen 

instämmer helt i påståendena om flexibla arbetsplatser och att männen ligger mycket högre på 

de introducerande frågorna som behandlar förutsättningar för lärande. Dessa resultat skulle 

utifrån Hirdman kunna förklaras som en del av den struktur med ett nätverk av olika 

processer, fenomen, föreställningar och förväntningar som tillsammans leder till ett stabilt 

ojämställt könsmönster och ger upphov till ett ordningssystem av kön, för vilken 

benämningen genusordning används för att beskriva maktrelationerna mellan könen på en 

strukturell nivå. Det att så många fler män uppger sig vara chefer kan dels tänkas vara ett 

exempel på den så kallade vertikala könssegregeringen som så ofta går att finna på 

arbetsplatser (en isärhållning av könen genom arbetsdelning mellan män och kvinnor), dels 

tänkas vara ett exempel på hierarkiseringen mellan könen (att män generellt och systematiskt 

är överordnade). Även det att en mycket större andel av männen instämmer helt i påståendena 

om flexibla arbetsplatser och att männen ligger mycket högre på de introducerande frågorna 

som behandlar förutsättningar för lärande kan tänkas vara ett uttryck för denna hierarkisering. 

Efter denna inledande del som har behandlat en del av bakgrundsfrågorna och de 

introducerande frågorna går vi nu över till resultat- och analysdelens andra del, den om det 

formella lärandet.  
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5.2 Det formella lärandet 

Här kommer jag att presentera resultaten av den del av enkäten som är tänkt att undersöka 

utbudet av formella läraktiviteter, det vill säga de formella, utformade och planerade 

utbildningsinsatserna. De frågor som presenteras i den här delen är fråga 16 till och med fråga 

21. I tabellerna nedan redovisas hur männen och kvinnorna har besvarat fråga 16 och 17 i 

enkäten. Det finns inget bortfall på någon av frågorna. 

 

Tabell 4: Hur många gånger det senaste året har du som en del i ditt arbete medverkat i en 

kurs som har getts externt (det vill säga som någon annan än arbetsgivaren har hållit i)? 

Fråga 16 Har inte medverkat Medverkat 1 gång Medverkat 2 gånger eller fler 

Män 38 % 45 % 18 % 

Kvinnor 58 % 24 % 18 % 

 

Tabell 5: Hur många gånger det senaste året har du som en del i ditt arbete varit på en extern 

konferens (det vill säga som någon annan än arbetsgivaren har hållit i)? 

Fråga 17 Har inte medverkat Medverkat 1 gång Medverkat 2 gånger eller fler 

Män 35 % 30 % 35 % 

Kvinnor 45 % 36 % 18 % 

 

Tabellerna ovan visar att det bara är 38 % av männen som inte det senaste året, som en del i 

sitt arbete, har medverkat i en kurs som har getts, medan det är hela 58 % av kvinnorna som 

inte har fått medverka. Samma mönster upprepas vad gäller hur många gånger man det 

senaste året har fått vara med på externa konferenser. 

Tabellen nedan är en jämförelse mellan männen och kvinnornas svar på resten av frågorna om 

utbudet av formella läraktiviteter. För alla frågor gäller att svarsalternativen som finns att 

välja mellan är Ja, Nej och Vet ej/vill ej svara. I tabellen framgår hur många som har valt 

svarsalternativet Ja. Bortfallet (de som antingen hoppat över att besvara frågan helt eller valt 

svarsalternativet Vet ej/vill ej svara) varierar mellan 1–5 beroende på fråga. 

 

Tabell 6: Formellt lärande, fråga 18–21 

Fråga Män Kvinnor 

18.  80 % 70 % 

19.  90,00 % 90,91 % 

20.  92 % 85 % 

21.  90 % 94 % 

 

Tabellen ovan visar att en större andel av männen får vara med på av arbetsplatsen 

arrangerade konferenser, kurser eller dylika aktiviteter (fråga 20) liksom på övriga 

utbildningsaktiviteter (fråga 18). Däremot ligger andelen kvinnor strax över andelen män på 

fråga 19 och 21, vilka handlar om ifall man får vara med på personalmöten/träffar (fråga 19) 
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och om man får ha utvecklingssamtal med sin chef varje år (fråga 21). För dessa två frågor 

gäller dock att det är en liten andel fler kvinnor än män som har svarat ja, och precis som för 

de introducerande frågorna gäller att kvinnorna ligger högre på de två frågorna som inte gäller 

renodlade utbildningsaktiviteter. 

I den här delen av resultat- och analysdelen har resultaten vad gäller det formella lärandet 

presenterats, och det som har framkommit är att männen har en större tillgång till lärande än 

kvinnorna vad gäller utbudet av formella läraktiviteter, vilket utifrån Hirdmans teori om 

genusordningen skulle kunna förklaras som ett uttryck för hierarkiseringen mellan könen (att 

män generellt och systematiskt är överordnade) och att män och det män gör har ett högre 

värde.  

Efter denna andra del som har behandlat det formella lärandet går vi nu över till resultat- och 

analysdelens tredje del, den om det informella lärandet. 

 

5.3 Det informella lärandet  

Här kommer jag att presentera resultaten av den del av enkäten som är tänkt att undersöka 

förutsättningarna för informellt lärande, d.v.s. lärandet i det dagliga arbetet. De frågor och 

påståenden som presenteras i den här delen är fråga 22 till och med fråga 33. 

I tabellen nedan redovisas för män respektive kvinnor hur många, angett i procent, som har 

valt det högsta svarsalternativet på en fyrgradig skala (kolumn två och tre). Två skalor 

används varierande för de olika påståendena; en som går från Instämmer helt till Instämmer 

inte alls samt en som går från I hög grad till I väldigt låg grad/aldrig. I tabellen framgår också 

medelvärdet (och standardavvikelsen) för varje påstående. 

 

Tabell 7: Det informella lärandet 

Fråga % som valt det högsta svarsalt. Mean & Std  

 Män Kvinnor Män Kvinnor  
22.  31 % 27 % M=3,18, S=0,68 M=2,91, S=0,91  
23.  36 % 33 % M=3,21, S=0,7 M=3,18, S=0,73  
24.  62 % 18 % M=3,51, S=0,72 M=3,0, S=0,61  
25.  21 % 12 % M=2,71, S=1,01 M=2,41, S=0,91  
26.  56 % 48 % M=3,49, S=0,64 M=3,45, S=0,56  
29.  43 % 39 % M=3,27, S=0,75 M=3,24, S=0,75  
30.  43 % 42 % M=2,90, S=1,21 M=2,91 S=1,17  
31.  88 % 88 % M=3,75, S=0,74 M=3,82, S=0,58  
33.  68 % 56 % M=3,65, S=0,53 M=3,48, S=0,68  

 

Den här tabellen redovisar de påståenden som i enkäten är tänkta att undersöka 

förutsättningarna för informellt lärande (fråga 27, 28 och 32 saknas, mer om det nedan) 

utifrån Ellströms distinktion mellan formellt och informellt lärande.  

I tabellen ovan framkommer att männen i högre grad får återkoppling av såväl arbetskamrater 

som chefer (fråga 22 och 23), tycker att det i högre grad ges möjligheter till erfarenhetsutbyte 
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med andra inom, såväl som utanför, företaget (fråga 24 och 25). De frågar i högre grad sina 

kollegor om hjälp (fråga 26). De diskuterar i högre grad än kvinnorna arbetet med sina 

kollegor vid mer privata tillfällen (fråga 29) och fler män instämmer i att det tas emot positivt 

om man tar upp något arbetsrelaterat med en kollega i olika tillfälliga situationer (fråga 33). 

På fråga 24, om det ges möjligheter till erfarenhetsutbyte med andra inom företaget, visar 

Cramers´s V på ett så starkt samband som 0,47 vilket ligger inom intervallet ”mellanstarkt 

samband”. Däremot är det en lika stor andel kvinnor som män som har valt det högsta 

svarsalternativet på påstående 30 och 31; hur ofta man tycker att man arbetar två och två eller 

i grupp samt i vilken grad man tycker att man på sin arbetsplats sitter i ett öppet landskap 

alternativt delar rum med minst en annan person, och medelvärdet för dessa påståendena 

ligger för kvinnorna något högre. Men även här gäller att det inte är tal om renodlade 

läraktiviteter. 

Två av de frågorna som inte fanns med i tabellen är uteslutna på grund av att de inte riktigt 

handlar om tillgång till lärande utan handlar om ifall man helst går till en man eller kvinna 

respektive kollega eller överordnad när man behöver be om hjälp.  

På dessa frågor var det 63 % av männen och 58 % av kvinnorna som svarade Vet ej/vill ej 

svara på frågan om de helst går till en man eller kvinna när de behöver be om hjälp, men av de 

som svarat är det 60 % av männen som går till en manlig kollega och 57 % av kvinnorna som 

går till en kvinnlig kollega. Männen och kvinnorna har alltså svarat väldigt lika på frågan, 

männen föredrar i något högre utsträckning att gå till en manlig kollega, och kvinnorna 

föredrar i sin tur i något högre utsträckning att gå till en kvinnlig kollega. På frågan om man 

helst går till en överordnad eller kollega har männen och kvinnorna svarat väldigt likvärdigt.  

Den tredje frågan som är utesluten ur tabellen (fråga 32: på min arbetsplats har många dörren 

till sitt kontor öppen och det uppmuntras att sticka in huvudet för att be om hjälp eller 

diskutera något gemensamt etcetera), är inte med i tabellen p.g.a. ett stort bortfall, då så 

många som tio män och åtta kvinnor på den frågan har svarat Vet ej/vill ej svara och en 

person har hoppat över frågan helt och hållet. Det ska dock nämnas att av de som har svarat är 

det fler kvinnor som har svarat ”I hög grad”, och medelvärdet ligger också högre för 

kvinnorna, vilket inte är förvånande med tanke på att påstående 32 liknar påstående 30 och 

31. 

I den här delen av resultat- och analysdelen har resultaten vad gäller det informella lärandet 

presenterats, och det är alltså utan tvetydighet så att männens svar indikerar mycket bättre 

förutsättningar för informellt lärande. Att männen i så mycket högre grad t.ex. upplever sig få 

återkoppling av chefer och arbetskamrater, ges möjligheter till erfarenhetsutbyte med andra 

både inom och utanför företaget, frågar sina kollegor om hjälp eller diskuterar arbetet med 

sina kollegor vid mer privata tillfällen samt i mycket större utsträckning instämmer helt i att 

det tas emot positivt om man tar upp något arbetsrelaterat med en kollega i olika tillfälliga 

situationer kan förklaras utifrån Hirdmans teori om genusordningen. Resultaten i den här 

delen av resultat- och analysdelen skulle nämligen kunna ses som ett uttryck för såväl 

isärhållningen (som visar sig i handlingsmönster inte sällan i arbetslivet och på organisatorisk 

nivå), som för det maktfyllda förhållandet och hierarkiseringen mellan könen (där män 
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generellt och systematiskt är överordnade och som tar sig uttryck i att män har ett högre 

värde).  

Efter denna tredje del som har behandlat det informella lärandet går vi nu över till resultat- 

och analysdelens fjärde del, den om karaktären på det arbetsorganisatoriska lärandet.  

 

5.4 Det arbetsorganisatoriska lärandet: utvecklingsinriktat och 

reproduktivt lärande 

Den här delen av resultat- och analysdelen behandlar påstående 34 till och med 53 i enkäten, 

den del av enkäten som är tänkt att undersöka karaktären på det arbetsorganisatoriska 

lärandet, huruvida det verkar vara tal om ett reproduktivt eller utvecklingsinriktat lärande. 

Höga svar på påstående 34 till och med 44 indikerar ett utvecklingsinriktat lärande (t.ex. att 

man har valt svarsalternativet I hög grad på påstående 34; Jag tillåts tänka nytt), medan höga 

svar på påstående 45 till och med 53 indikerar ett reproduktivt lärande (t.ex. att man har valt 

svarsalternativet I hög grad på påstående 51; Jag upplever mitt arbete som rutinbaserat/styrt). 

Höga svar på påstående 34 till och med 44 indikerar alltså ett utvecklingsinriktat lärande, och 

i tabellen nedan finns alla dessa elva påståenden med. Påståendena handlar om såväl en själv 

som om arbetsplatsen, t.ex. om man tycker att man tillåts tänka nytt eller om man upplever att 

det finns en acceptans för osäkerhet inom verksamheten. I tabellen redovisas för män 

respektive kvinnor hur många, angett i procent, som har valt det högsta svarsalternativet på en 

fyrgradig skala (kolumn två och tre). Två olika skalor används varierande för de olika 

påståendena; en som går från Stämmer helt till Stämmer inte alls samt en som går från I hög 

grad till I väldigt låg grad/aldrig. I tabellen framgår också medelvärdet (och 

standardavvikelsen) för varje påstående (kolumn fyra och fem). Jag har på vanligt sätt använt 

fetstil för den grupp som mest indikerar ett utvecklingsinriktat lärande. Bortfallet på dessa 

påståenden varierar mellan 0–2. 

 

Tabell 8: Utvecklingsinriktat lärande 

 % som svarat det hösta alt. Mean & Std 

Fråga Män Kvinnor Män Kvinnor 

34. 57 % 73 % M=3,48, S=0,68 M=3,67, S=0,60 
35. 53 % 55 % M=3,40, S=0,74 M=3,48, S=0,72 
36. 51 % 30 % M=3,36, S=0,81 M=3,16, S=0,77 
37. 53 % 33 % M=3,33, S=0,86 M=3,29, S=0,59 
38. 53 % 45 % M=3,43, S=0,68 M=3,41, S=0,62 
39. 40 % 30 % M=3,12, S=0,85 M=3,19, S=0,70 
40. 55 % 42 % M=3,27, S=0,96 M=3,27, S=0,72 
41. 38 % 33 % M=3,25, S=0,74 M=3,19, S=0,69 
42. 33 % 21 % M=3,0, S=0,91 M=2,90, S=0,87 
43. 57 % 45 % M=3,45, S=0,71 M=3,45, S=0,51 
44. 57 % 52 % M=3,40, S=0,84 M=3,44, S=0,67 

 

Det man kan se i tabellen ovan är att på alla påståenden utom två (påstående 34 och 35) är det 

en mycket större andel män som har svarat I hög grad eller Stämmer helt. Däremot är 
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standardavvikelsen för männen högre på alla påståenden, vilket resulterar i att kvinnorna på 

vissa av påståendena har ett högre medelvärde även fast det är fler män som har valt det 

högsta svarsalternativet. Anledningen till att det kan se ut på det viset är att många män å ena 

sidan svarar I hög grad och Stämmer helt medan det å andra sidan finns män som väljer 

svarsalternativ i andra änden av skalan, medan kvinnorna har svarat mer i mitten och varit 

mer homogena i sina svar.  

Höga svar på påstående 45 till och med 53 indikerar däremot ett reproduktivt lärande, och i 

tabellen nedan finns alla dessa nio påståendena med. Påståendena handlar om såväl en själv 

som om arbetsplatsen, t.ex. om man tycker att man blir kritiserad när man tänker nytt eller om 

man upplever att det finns ett gemensamt arbetssätt inom verksamheten.  

I tabellen redovisas för män respektive kvinnor medelvärdet (och standardavvikelsen) för 

varje påstående (kolumn två och tre). Svarsalternativen för dessa påståenden består av en 

fyrgradig skala, men är inte likadana för alla påståendena. Tre olika skalor används varierande 

för de olika påståendena; en som går från Ofta till Väldigt sällan, en som går från Stämmer 

helt till Stämmer inte alls samt en som går från I hög grad till I väldigt låg grad/aldrig. Jag har 

använt fetstil för den grupp som mest indikerar ett reproduktivt lärande. Bortfallet syns i 

kolumn fyra.  

Tabell 9: Reproduktivt lärande 

Fråga Män Kvinnor Bortfall 

45 M=1,92, Std=0,88 M=1,84, Std=0,78 4 

46 M=1,58, Std=0,71 M=1,59, Std=0,80 13 

47 M=1,70, Std=0,79 M=1,75, Std=0,95 1 

48 M=2,50, Std=1,06 M=2,17, Std=1,89 8 

49 M=1,89, Std=0,80 M=2,00, Std=1,02 5 

50 M=2,38, Std=1,04 M=2,77, Std=0,96 3 

51 M=2,07, Std=1,00 M=2,24, Std=0,87 0 

52 M=2,85, Std=0,70 M=3,00, Std=0,72 1 

53 M=2,84, Std=0,89 M=2,53, Std=0,95 3 

 

Det man kan se i tabellen ovan är att medelvärdena för kvinnorna ligger något högre än 

medelvärdena för männen på majoriteten av påståendena förutom på tre (påstående 45, 48 och 

53), vilket betyder att de är den grupp som störst indikerar ett reproduktivt lärande.  

I den här delen av resultat- och analysdelen har resultaten vad gäller karaktären på det 

arbetsorganisatoriska lärandet presenterats och för att sammanfatta indikeras bland kvinnorna 

i högre grad ett reproduktivt lärande medan bland männen indikeras i högre grad ett 

utvecklingsinriktat lärande. Dessa resultat kan förklaras utifrån Hirdmans teori om 

genusordningen. Ett utvecklingsinriktat lärande handlar om att tillåtas tänka nytt vilket ju kan 

tänkas förutsätta en ledare som stödjer och uppmuntrar, att man har inflytande, att man kan 

påverka arbetet, att man har möjlighet att kritiskt reflektera och ifrågasätta och att man har ett 

stort handlingsutrymme osv. Detta är sådant som bör underlättas om man har ett högt värde 
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och det man gör är mycket värt och man befinner sig högt upp i hierarkin och har mycket 

makt på ett företag, vilket ofta är fallet för män.  

Medan ett reproduktivt lärande å andra sidan handlar om att bemästra givna uppgifter eller 

situationer, och att hantera rutinuppgifter eller vanliga problem. Ett reproduktivt lärande är 

således lättare jämfört med ett utvecklingsinriktat lärande för någon som inte är lika högt upp 

i hierarkin, och eftersom kvinnor generellt sett är underordnade män är de resultat som 

framkommit i denna del inte förvånande. 

Efter denna fjärde del som har behandlat karaktären på det arbetsorganisatoriska lärandet är 

det nu dags för några sammanfattande och avslutande kommentarer om vad som har 

framkommit ur min data.  

 

5.5 Några sammanfattande och avlutande kommentarer 

Männen och kvinnornas tillgång till lärande skiljer sig, både vad gäller utbud av formella 

läraktiviteter och förutsättningar för informellt lärande på så sätt att männens tillgång till 

lärande är större; de deltar i större utsträckning i formella läraktiviteter och har bättre 

förutsättningar för informellt lärande.  

Det finns även tendenser till skillnader mellan könen vad gäller karaktären på det 

arbetsorganisatoriska lärandet, på så sätt att det bland kvinnorna i högre grad indikeras ett 

reproduktivt lärande medan det bland männen i högre grad indikeras ett utvecklingsinriktat 

lärande 

 

 

6. Diskussion  
 

Då det inte finns mycket forskning vad gäller skillnader mellan män och kvinnors lärande, 

lärandevillkor och förutsättningar för lärande i arbetslivet, eftersom lärandet på arbetsplatser  

utifrån ett genusperspektiv är ett tämligen outforskat fält, gick det inte att på förhand ha några 

hypoteser om vad min studie skulle kunna tänkas visa. Det min studie visar är dock att det 

inte bara finns en ojämställdhet när det kommer till bolagsstyrelser och chefspositioner, utan 

att den ojämställdheten verkar avspeglas även på det arbetsorganisatoriska lärandet. Det här är 

väldigt viktiga resultat, då man måste kunna påstå att lika utbildningsmöjligheter är en 

förutsättning för ett mer jämställt arbetsliv med lika många kvinnor i bolagsstyrelser och på 

chefspositioner. Att det då så tydligt framgår att så inte är fallet i mitt urval är väldigt tråkigt 

och bekräftar det som Whelan och Wood (2012, s. 5–6) slår fast i sin studie; att de senaste 25 

årens diskrimineringslagar i de flesta västdemokratiska länderna inte i närheten har löst 

diskrimineringen av kvinnor. Och det verkar vara som Abrahamssons (2009, s. 132) studie 

redan har visat; att män och kvinnor inte har samma utvecklingsmöjligheter.  

Men eftersom det finns så lite forskning om det arbetsorganisatoriska lärandet utifrån ett 

genusperspektiv bör min studie i första hand ses som en pilotstudie och användas som uppslag 

för att göra en mer omfattande studie. Min studie har fokuserat det arbetsorganisatoriska 
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lärandet på fem företag inom tjänstesektorn med till största del tjänstemän som anställda. De 

här fem företagen kan även sägas vara flexibla arbetsplatser. Det vore intressant att ta reda på 

om mina resultat gäller för liknande företag, men för att kunna uttala sig om detta krävs en ny 

studie med ett obundet slumpmässigt urval som gör att studien blir generaliserbar.  

I min studie har det inte funnits utrymme att göra jämförelser på andra sätt, så det vore även 

intressant om den studien undersökte om man kan hitta andra variabler (så som t.ex. åldern på 

de anställda) som också påverkar resultatet på det sätt variabeln kön gör, eller om det faktiskt 

finns ett reellt orsakssamband mellan kön och arbetsorganisatoriskt lärande. 

Man ska med andra ord ha i åtanke att de resultat som jag har kommit fram till med stor 

sannolikhet inte enbart har påverkats av könet på den svarande, utan att andra variabler också 

kan ha spelat in, och av den anledningen skulle det behövas mer forskning på området. 

Om vi ändå utgår från att mina resultat är gällande bortanför mitt urval skulle ett sätt att 

förbättra den här situationen kunna tänkas vara att den arbetsorganisatoriska forskningen 

slutade upp att vara ”könsneutral” och istället, i sina organisationsskildringar och analyser, 

började uppmärksamma de ojämlika förutsättningarna mellan män och kvinnor. Medarbetare 

kan inte behandlas som neutrala och könlösa och det kan heller inte förutsättas att villkoren 

och möjligheterna till utveckling och lärande är desamma för män och kvinnor (se 

Abrahamsson, 2009, s. 139, 143).  

Dessutom behöver även attityden i företag och organisationer ändras, då de generellt sätt ser 

sig själva som könsneutrala och jämställda, vilket betyder att man har en åsikt att män och 

kvinnor har samma förutsättningar i såväl samhälle som arbetsorganisationer (se 

Abrahamsson, 2009, s. 146).   
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Bilaga 1 Missivbrev, enkätfrågor och 
kodnyckel 
 
 
Mejlets rubrik: ”Enkät att besvara” 
 
Missivbrev och samtycke till att delta, som skickas ut till berörda deltagare 
 
Jag heter Isabelle Eriksson och studerar Kandidatprogrammet med inriktning mot personal- 
och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet. Just nu läser jag min sjätte och sista termin där 
vi genomför ett examensarbete om 15 hp. Arbetet har som övergripande syfte att undersöka 
vilka likheter och skillnader det finns i hur män och kvinnor upplever tillgången till och 
karaktären av lärandet på arbetsplatser.  
 
Undersökningen består av webbenkäter som skickas ut till berörda deltagare och därefter 
bearbetas och analyseras i dator.  
 
Enkäten uppskattas ta max 5 minuter att fylla i! Du kommer till enkäten genom att 
klicka på länken nedan. 
 
Jag vill understryka att fokus i studien, i sin helhet, inte ligger på de enskilda individerna utan 
på den sammantagna analysen av samtliga enkäter, och ingen kommer att kunna kännas 
igen i redovisningen av resultaten. Undersökningens resultat kommer att publiceras i en 
examensuppsats, redovisas på seminarier samt läggas ut i universitets uppsatsdatabas 
DIVA. 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).  
 
Medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta att fylla i enkäten. Genom att fylla i 
enkäten medger du att medverka i studien. 
 
Stort tack för din medverkan! Du kommer att få ta del av rapporten när den är 
färdigställd! 
 
LÄNK TILL ENKÄTEN 
 
Uppsala, den 22 november 2017  
Isabelle Eriksson (student) och Anne Berg (handledare) 
 

 

Kodnyckel 
 

I enkäten nedan syns hur frågorna/påståendena i SurveyMonkey såg ut samt vilka svarsalternativ som 

fanns att välja mellan. Namnet inom parentes efter varje fråga är beteckningen på hur frågorna av 

praktiska skäl döptes om i SPPS/PSPP. Sifforna inom parentes anger hur svarsalternativen omkodades 

i SPSS/PSPP. Bortfallet (de som hoppade över en viss fråga) har i SPSS/PSPP kodats som -9, som står 

för uppgift saknas. Svarsalternativ av typen ”Vet ej/vill ej svara” eller liknande har kodats som 99 i 

SPSS/PSPP och jag har valt att behandla även de svaren som bortfall. Fråga fem har jag under 

analysfasen strukit eftersom alla företagen befinner sig inom den privata sektorn, därför är den 

överstruken nedan. På vissa frågor är det vissa svarsalternativ som inte har valts av någon, dessa är 

överstrukna nedan och har inte lagts in som ett möjligt svarsalternativ i SPSS/PSPP. 
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Intro står för Introducerande frågor 

Lär står för Lärande och dessa frågor behandlar formellt och informellt lärande 

Utvrep står för utvecklingsinriktat/reproduktivt lärande 

 

 

Enkäten Lärandet på min arbetsplats 

 

Bakgrundsfrågor (10 stycken) 

Fråga 1. Min arbetsplats (jobb) 

(1) Konfidentiellt 

(2) Nordea 

(3) Konfidentiellt 

(4) Konfidentiellt 

(5) Konfidentiellt 

(6) Vattenfall 

(7) Konfidentiellt 

(8) Dialect 

(9) Humana 

(10) Läkemedelsverket 

(11) Uppsala kommun 

(12) serveOffice AB 

(13) ICA 

Fråga 2. Min anställningsgrad (procent) 

(1) Mindre än 50 % 

(2) 50–75 % 

(3) Mer än 75 % 

Fråga 3. Min anställningstid (tid) 

(1) Mindre än 1 år 

(2) Från 1 år upp till 2 år 

(3) Från 2 år upp till 5 år 

(4) Från 5 år upp till 10 år 

(5) 10 år eller längre 

Fråga 4. Har du en chefsroll? (chef) 

(1) Ja 

(2) Nej 

(99) Vill ej svara 

Fråga 5. Jobbar du inom privat sektor?  

Ja 

Nej 

Fråga 6. Min ålder (alder) 

(1) Yngre än 30 år 

(2) 30–39 år 

(3) 40–49 år 

(4) Äldre än 50 år 

Fråga 7. Min utbildningsnivå (utb) 

(1) Gymnasial utbildning 

(2) Eftergymnasial yrkesutbildning eller liknande 

(3) Högskola/universitet, 3 år eller mindre 

(4) Högskola/universitet, 3 år eller mer 

Fråga 8. Jag är (kon) 

(1) Man 

(2) Kvinna 
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Fråga 9. Jag har flexibla arbetstider (flextid) 

(4) Stämmer helt  

(3) Stämmer delvis  

(2) Stämmer lite  

(1) Stämmer inte alls  

Vet ej/vill ej svara 

Fråga 10. Jag kan välja att jobba hemifrån minst en dag per vecka om jag vill (flexplats) 

(4) Stämmer helt  

(3) Stämmer delvis  

(2) Stämmer lite  

(1) Stämmer inte alls  

(99) Vet ej/ vill ej svara 

 

Introducerande frågor (5 stycken) 

Fråga 11. Jag upplever att jag har den tid som behövs för att lära och utvecklas i arbetet (intro1) 

(4) Instämmer helt 

(3) Instämmer delvis 

(2) Instämmer lite 

(1) Instämmer inte alls 

(99) Vet ej/vill ej svara 

Fråga 12. Jag brukar delta i planeringen av arbetet (intro2) 

(4) I hög grad 

(3) I viss grad 

(2) I låg grad 

(1) I väldigt låg grad/aldrig 

(99) Vet ej/vill ej svara 

Fråga 13. Möjligheten finns för mig att delta i planeringen av arbetet (intro3) 

(4) Instämmer helt 

(3) Instämmer delvis 

(2) Instämmer lite 

(1) Instämmer inte alls 

(99) Vet ej/vill ej svara 

Fråga 14. Det jag får lära mig i/genom mitt arbete möter upp kraven för mina arbetsuppgifter (intro4) 

(4) Instämmer helt 

(3) Instämmer delvis 

(2) Instämmer lite 

(1) Instämmer inte alls 

(99) Vet ej/vill ej svara 

Fråga 15. Jag upplever att utbildning och kompetensutveckling värderas högt på min arbetsplats (intro5) 

(4) Instämmer helt 

(3) Instämmer delvis 

(2) Instämmer lite 

(1) Instämmer inte alls 

Vet ej/vill ej svara 

 

Formellt lärande (6 stycken) 

Fråga 16. Hur många gånger det senaste året har du som en del i ditt arbete medverkat i en kurs som har getts 

externt (det vill säga som någon annan än arbetsgivaren hållit i)? (lär1) 

(1) Har inte medverkat 

(2) 1 gång 

(3) 2–3 gånger 

(4) 4 gånger eller fler 

Fråga 17. Hur många gånger det senaste året har du som en del i ditt arbete varit på en extern konferens (det vill 

säga som någon annan än arbetsgivaren hållit i)? (lär2) 

(1) Har inte medverkat 
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(2) 1 gång 

(3) 2–3 gånger 

(4) 4 gånger eller fler 

Fråga 18. Anordnar din arbetsplats utbildningsaktiviteter som du får delta i? (lär3) 

(1) Ja 

(2) Nej 

(99) Vet ej/vill ej svara 

Fråga 19. Arrangerar din arbetsplats personalmöten/träffar som du får vara med på? (lär4) 

(1) Ja 

(2) Nej 

(99) Vet ej/vill ej svara 

Fråga 20. Arrangerar din arbetsplats konferenser, kurser eller dylika aktiviteter som du får vara med på? (lär5) 

(1) Ja 

(2) Nej 

(99) Vet ej/vill ej svara 

Fråga 21. Får du ha utvecklingssamtal med din chef minst 1 gång per år? (lär6) 

(1) Ja 

(2) Nej 

(99) Vet ej/vill ej svara 

 

Informellt lärande (12 stycken) 

Fråga 22. Jag får återkoppling av arbetskamrater (lär7) 

(4) I hög grad 

(3) I viss grad 

(2) I låg grad 

(1) I väldigt låg grad/aldrig 

Vet ej/vill ej svara 

Fråga 23. Jag får återkoppling av chefer (lär8) 

(4) I hög grad 

(3) I viss grad 

(2) I låg grad 

(1) I väldigt låg grad/aldrig 

Vet ej/vill ej svara 

Fråga 24. Det ges möjligheter till erfarenhetsutbyte med andra inom företaget (lär9) 

(4) I hög grad 

(3) I viss grad 

(2) I låg grad 

(1) I väldigt låg grad/aldrig 

Vet ej/vill ej svara 

Fråga 25. Det ges möjligheter till erfarenhetsutbyte med andra utanför företaget (lär10) 

(4) I hög grad 

(3) I viss grad 

(2) I låg grad 

(1) I väldigt låg grad/aldrig 

(99) Vet ej/vill ej svara 

Fråga 26. Jag frågar mina kollegor om hjälp (lär11) 

(4) I hög grad 

(3) I viss grad 

(2) I låg grad 

(1) I väldigt låg grad/aldrig 

Vet ej/vill ej svara 

Fråga 27. Vem går du helst till om du behöver be om hjälp? (lär12) 

(1) I första hand en manlig kollega 
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(2) I första hand en kvinnlig kollega 

(99) Vet ej/vill ej svara 

Fråga 28. Vem går du helst till om du behöver be om hjälp? (lär13) 

(1) En chef eller överordnad 

(2) Någon kollega som inte kan sägas vara en chef eller överordnad 

(99) Vet ej/vill ej svara  

Fråga 29. Jag och mina kollegor diskuterar arbetet vid mer privata tillfällen, så som på afterwork, lunchen eller 

raster (lär14) 

(4) I hög grad 

(3) I viss grad 

(2) I låg grad 

(1) I väldigt låg grad/aldrig 

Vet ej/vill ej svara 

Fråga 30. Vi arbetar två och två eller i grupp (lär15) 

(4) Ofta 

(3) Inte så ofta 

(2) Sällan 

(1) Väldigt sällan 

(99) Vet ej/vill ej svara 

Fråga 31. På min arbetsplats sitter vi i ett öppet landskap alternativt delar rum med minst en annan person (lär16) 

(4) I hög grad 

(3) I viss grad 

(2) I låg grad 

(1) I väldigt låg grad/aldrig 

Vet ej/vill ej svara 

Fråga 32. På min arbetsplats har många dörren till sitt kontor öppen och det uppmuntras att sticka in huvudet för 

att be om hjälp eller diskutera något gemensamt etcetera (lär17) 

(4) I hög grad 

(3) I viss grad 

(2) I låg grad 

(1) I väldigt låg grad/aldrig 

(99) Vet ej/vill ej svara 

Fråga 33. Det tas emot positivt om jag tar upp något arbetsrelaterat med en kollega i olika tillfälliga situationer, 

t.ex. på stående fot vid exempelvis kaffeautomaten (lär18) 

(4) Instämmer helt 

(3) Instämmer delvis 

(2) Instämmer lite 

(1) Instämmer inte alls 

(99) Vet ej/vill ej svara 

 

Utvecklingsinriktat lärande (11 stycken) 

Fråga 34. Jag tillåts tänka nytt (utvrep1) 

(4) I hög grad 

(3) I viss grad 

(2) I låg grad 

(1) I väldigt låg grad/aldrig 

Vet ej/vill ej svara 

Fråga 35. Min ledare stödjer och uppmuntrar till nya idéer och experimenterande (utvrep2) 

(4) I hög grad 

(3) I viss grad 

(2) I låg grad 

(1) I väldigt låg grad/aldrig 

(99) Vet ej/vill ej svara 
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Fråga 36. Jag upplever att jag har inflytande i verksamheten (utvrep3) 

(4) I hög grad 

(3) I viss grad 

(2) I låg grad 

(1) I väldigt låg grad/aldrig 

(99) Vet ej/vill ej svara 

Fråga 37. Jag upplever att jag kan påverka arbetets innehåll, d.v.s. vad som görs (utvrep4) 

(4) I hög grad 

(3) I viss grad 

(2) I låg grad 

(1) I väldigt låg grad/aldrig 

(99) Vet ej/vill ej svara 

Fråga 38. Jag upplever att jag kan påverka arbetets utförande, d.v.s. hur något görs (utvrep5) 

(4) I hög grad 

(3) I viss grad 

(2) I låg grad 

(1) I väldigt låg grad/aldrig 

(99) Vet ej/vill ej svara 

Fråga 39. Jag upplever att kunskaper, erfarenheter och rutiner förs fram i ljuset för diskussion och granskning 

(utvrep6) 

(4) I hög grad 

(3) I viss grad 

(2) I låg grad 

(1) I väldigt låg grad/aldrig 

(99) Vet ej/vill ej svara 

Fråga 40. Jag anser att mina arbetsuppgifter utmanar min kompetens (utvrep7) 

(4) I hög grad 

(3) I viss grad 

(2) I låg grad 

(1) I väldigt låg grad/aldrig 

Vet ej/vill ej svara 

Fråga 41. Jag upplever att jag har möjlighet att kritiskt reflektera och ifrågasätta mina arbetsmetoder (utvrep8) 

(4) I hög grad 

(3) I viss grad 

(2) I låg grad 

(1) I väldigt låg grad/aldrig 

(99) Vet ej/vill ej svara 

Fråga 42. Jag upplever att det finns en acceptans för osäkerhet inom verksamheten (utvrep9) 

(4) I hög grad 

(3) I viss grad 

(2) I låg grad 

(1) I väldigt låg grad/aldrig 

(99) Vet ej/vill ej svara 

Fråga 43. Jag upplever att det finns en tolerans för olikhet på min arbetsplats (utvrep10) 

(4) I hög grad 

(3) I viss grad 

(2) I låg grad 

(1) I väldigt låg grad/aldrig 

Vet ej/vill ej svara 

Fråga 44. Jag upplever att jag har ett stort handlingsutrymme i mitt arbete (utvrep11) 

(4) Stämmer helt 

(3) Stämmer delvis 

(2) Stämmer lite 

(1) Stämmer inte alls 

(99) Vet ej/vill ej svara 
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Anpassningsinriktat lärande (9 stycken) 

Fråga 45. Jag blir kritiserad när jag tänker nytt (utvrep12) 

(4) Ofta 

(3) Inte så ofta 

(2) Sällan 

(1) Väldigt sällan 

(99) Vet ej/vill ej svara 

Fråga 46. På min arbetsplats förnekas åsiktsskillnader (repanp13) 

(4) Stämmer helt 

(3) Stämmer delvis 

(2) Stämmer lite 

(1) Stämmer inte alls 

(99) Vet ej/vill ej svara 

Fråga 47. På min arbetsplats är det viktigt att alla tycker lika (repanp14) 

(4) Stämmer helt 

(3) Stämmer delvis 

(2) Stämmer lite 

(1) Stämmer inte alls 

(99) Vet ej/vill ej svara 

Fråga 48. På min arbetsplats undviks konflikter och motsättningar (repanp15) 

(4) Stämmer helt 

(3) Stämmer delvis 

(2) Stämmer lite 

(1) Stämmer inte alls 

(99) Vet ej/vill ej svara 

Fråga 49. Jag upplever att personalen på min arbetsplats strävar efter att vara så lika varandra som möjligt 

(repanp16) 

(4) Stämmer helt 

(3) Stämmer delvis 

(2) Stämmer lite 

(1) Stämmer inte alls 

(99) Vet ej/vill ej svara 

Fråga 50. Jag vill inte bli betraktad som dominant eller ledande (repanp17) 

(4) Stämmer helt 

(3) Stämmer delvis 

(2) Stämmer lite 

(1) Stämmer inte alls 

(99) Vet ej/vill ej svara 

Fråga 51. Jag upplever mitt arbete som rutinbaserat/styrt (repanp18) 

(4) I hög grad 

(3) I viss grad 

(2) I låg grad 

(1) I väldigt låg grad/aldrig 

Vet ej/vill ej svara 

 

Fråga 52. Jag upplever att det finns ett gemensamt arbetssätt inom verksamheten (repanp19) 

(4) I hög grad 

(3) I viss grad 

(2) I låg grad 

(1) I väldigt låg grad/aldrig 

(99) Vet ej/vill ej svara 

Fråga 53. När jag började jobba på min arbetsplats lärde jag mig i hög grad att utföra mina arbetsuppgifter på ett 

likartat sätt som mer erfarna kollegor (utvrep20) 

(4) I hög grad 
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(3) I viss grad 

(2) I låg grad 

(1) I väldigt låg grad/aldrig 

(99) Vet ej/vill ej svara 


