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Sammanfattning 

Globaliseringen har lett till ökad konkurrens på arbetsmarknaden, vilket inneburit att 

organisationer i högre utsträckning vill behålla och utveckla den kunskap som finns inom 

organisationen. Vid MTR Tech finner vi yrkeskategorier som fått uppleva hur deras 

organisation förändrats, på både gott och ont. Synen på kunskap och lärande i arbetet har 

förändrats och förhoppningen med denna studie är att undersöka hur medarbetare lär av och 

med varandra i det vardagliga arbetet i en föränderlig verksamhet.  

Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för lärande och utveckling genom att 

fokusera på det dagliga arbetet mellan reparatörer på MTR Tech. Till syftet har tre 

frågeställningar formulerats; Hur uppfattar reparatörerna sina möjligheter till lärande och 

utveckling på arbetsplatsen? Hur lär reparatörer i en social interaktion med varandra? Hur 

påverkas lärandet av att känna tillhörighet till en organisation? Eftersom studiens syfte berör 

reparatörers upplevelse av någonting så har en kvalitativ, semistrukturerad intervjumetod 

valts. Totalt fyra reparatörer med liknande utbildningsbakgrund har intervjuats. 

Empiriskt material i studien har genomgått en tematisk analys i samspel med Wengers teori 

Communities of Practice samt ett perspektiv på informellt lärande. Resultatet visar att det 

finns rutiner för hur lärande och utveckling ska gå till, men att detta skiljer sig åt mellan nya 

och erfarna reparatörer. Nya reparatörer lär framförallt genom skriftliga instruktioner och att 

arbeta praktiskt tillsammans med en handledare, medan erfarna reparatörer lär genom 

informella diskussioner. Samtliga reparatörer lär till stor del genom social interaktion med 

andra, där kunskap och erfarenheter kan utbytas. De erfarna reparatörerna önskar fler 

möjligheter att utvecklas på arbetsplatsen, då utbildningspaketet i dagsläget består av 

grundläggande utbildningar. Vidare upplever reparatörerna att dom utför ett viktigt arbete, 

men att det saknas en förståelse för andra yrkesgrupper vid MTR Tech. Genom att upprätta en 

gemenskap och skapa förståelse för andra så kan möjligheter för lärande på arbetsplatsen 

skapas. 

Nyckelord: Reparatörer, MTR Tech, Communities of Practice, Informellt lärande 
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Abstract 

Globalization has led to increased competition in the labor market, which means that 

organizations want to maintain and develop the knowledge existing within the organization to 

a greater extent. At MTR Tech we find occupational categories that have experienced how 

their organization has changed. Views on knowledge and learning at work has changed and 

this study aims to investigate how employees learn from each other in the everyday work in a 

changing business. 

The purpose of this study is to create an increased understanding of learning and development 

by focusing on the daily work of repairers at MTR Tech. For the purpose, three questions 

have been formulated; How do the repairers perceive their opportunities for learning and 

development at the workplace? How do repairers interact in a social interaction with each 

other? How is learning affected by the sense of belonging to an organization? Since the 

purpose of the study concerns the repairers' experience of something, a qualitative 

semistructured interview method was chosen. Four repairers with similar educational 

background have been interviewed. 

Empirical material in the study has undergone a thematic analysis in conjunction with 

Wenger's theory Communities of Practice and a perspective on informal learning. The results 

show that there are procedures for learning and development, but this procedure differs 

between new and experienced repairers. New repairers learn through written instructions and 

work handy with a supervisor, while experienced repairers learn through informal discussions. 

All repairers learn largely through social interaction where knowledge and experience can be 

exchanged. The experienced repairers want more opportunities to develop in the workplace, 

as the educational package currently consists of basic education. Furthermore, the repairers 

experience that they carry out important work, but that there is no understanding of other 

occupational groups at MTR Tech. By establishing a community and creating understanding 

for others, opportunities for learning at work can be created. 

Keywords: Repairer, MTR Tech, Communities of Practice, Informal learning 
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1. Inledning 

 
Samhället har förändrats i stort de senaste decennierna, däribland synen på arbetaren. Vi har 

gått från att använda händerna till att använda hjärnan (Börnfelt, 2009). Idag lever vi i ett 

kunskapssamhälle, där kunskap generellt betraktas av arbetsgivaren som en viktig resurs och 

produkt, i form av vara eller en tjänst. Det blir därmed ett rimligt antagande att kunskap är 

något som organisationer vill bevara och inte låta hamna i fel händer. Att förvalta och sprida 

kunskap inom en organisation bidrar till konkurrenskraftighet och framgång (Jonsson, 2012). 

Organisationer torde därmed lägga fokus på att bevara de kompetenser och erfarenheter som 

finns hos personalen inom organisationen, som i sin tur kan föra dessa kunskaper vidare till 

mindre kunnig personal. De anställdas kompetens är en av de viktigaste tillgångarna för 

förnyelse (Ellström, 1996).  

Ett företag som genomgått förändringar under det senaste decenniet är MTR Tech, som är ett 

underhållsbolag av tunneltågvagnar i Stockholms lokaltrafik. Omstruktureringar, 

nedskärningar och andra förändringar har förändrat arbetet och synen på lärande. Det råder 

viss personalomsättning, där erfaren personal på ”verkstadsgolvet” byter arbetsgivare. Det i 

sin tur leder till ökade krav på de kvarvarande erfarna medarbetarna att dela med sig av sina 

kunskaper till nyanställda. MTR Tech har genomfört förändringar för lärandet, vilket syns 

genom förtydligandet av utbildningsmöjligheter, införande av fasta handledarroller på olika 

arbetslag och obligatorisk utbildningsexamination med en instruktör. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur medarbetare lär av och med varandra i det 

vardagliga arbetet i en föränderlig verksamhet. Inom det pedagogiska ämnet är denna form av 

lärande intressant utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Lärandet kan ses ske formellt genom 

utbildningar utifrån en fast läroplan, men också informellt genom kollegor i den aktuella 

arbetssituationen. Hur tar personalen till sig informellt överförd kunskap? Hur utvecklar man 

och behåller personalens kunskap? Kan vi bli bättre? Dessa är viktiga frågor att besvara för att 

skapa en konkurrenskraftig verksamhet, vilket torde vara en utgångspunkt hos MTR Tech.  

Studien har en pedagogisk relevans då den avser att skapa en ökad förståelse för hur lärande 

och utveckling sker hos reparatörerna i det dagliga arbetet. Relevansen kan förtydligas då den 

stämmer väl överens med definitionen av ämnesområdet pedagogik enligt Uppsala 

universitet: 

Pedagogik utvecklar kunskaper om de processer, såväl formella som informella, genom vilka 

människor formas och förändras i olika sociala, kulturella, och institutionella sammanhang, till 

exempel förskola, skola, familj, fritid, arbetsliv och högre utbildning. 

Pedagogik handlar om olika aspekter av fostran, bildning, utbildning, lärande, undervisning och 

andra sociala processers förutsättningar och genomförande. Hit hör även frågor om styrning, 

utvärdering och ledarskap liksom digitala medier kommunikativa praktiker och 

mångfaldsaspekter. 

Frågor som ställs berör exempelvis hur och varför olika former av värderingar, kunskaper och 

färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och 

individer (Uppsala Universitet, 2018). 

Vidare finns ett personligt intresse för ämnet då jag sedan många år varit en del av MTR 

Tech. Att ha varit en del av organisationen kan ses både positivt som negativt. Det positiva är 
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att jag har en del förkunskaper om organisationen vilket kan ge fylligare information i studien. 

Nackdelen är att min förförståelse kan komma att färga studien (Bryman, 2011). Målet är 

givetvis att vara så objektiv som möjligt.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för lärande och utveckling i arbetslivet 

genom att fokusera på det dagliga arbetet hos reparatörer på MTR Tech. För att tydliggöra 

studiens syfte har följande frågeställningar formulerats. 

• Hur uppfattar reparatörerna sina möjligheter till lärande och utveckling på 

arbetsplatsen? 

• Hur lär reparatörer genom social interaktion? 

• Hur påverkas lärandet av att känna tillhörighet till en organisation? 

 

1.2 Beskrivning av organisationen 

 

MTR Tech är ett underhållsbolag ägt av MTR Nordic, som har sitt huvudkontor i London. 

MTR Nordic är i sin tur en del av MTR-koncernen som till 77 procent ägs av staten i 

Hongkong. MTR är en global aktör som utövar verksamhet bland annat i Kina, Australien och 

England (MTR Corporation, 2018). MTR Tech är det bolag som ligger till grund i denna 

studie med ungefär 4800 anställda. På uppdrag av Trafikförvaltningen (SL) sköter MTR Tech 

förvaltning, utveckling och underhåll av cirka 500 spårbundna fordon vid fem depåer i 

Stockholm. Fyra av dessa depåer är trafikdepåer, dit tågen körs för att städas, underhållas och 

säkras innan de åter tas ut i trafik (MTR Nordic, 2018). Vid dessa depåer hittar vi operativa 

tjänstemän, arbetsledare, tågrangerare, instruktörer och reparatörer, bland andra yrkesroller.  

 

1.2.1 Bakgrundsinformation om reparatörerna 

 

Målet med denna studie är att undersöka reparatörernas upplevelser av att lära och utvecklas i 

det dagliga arbetet i en föränderlig verksamhet. Att arbeta som reparatör innebär att man 

reparerar tågvagnar, utför löpande underhåll och felsökning, rangering (tågkörning inom 

depån) samt iordningsställande av tåg för trafiken. Dessa arbetsuppgifter ställer krav på den 

egna kompetensen, vilket stärks genom interna utbildningar och praktiskt arbete. Vid MTR 

Tech erbjuds interna utbildningar. Tidigare har det funnits en grundläggande utbildning för att 

kunna arbeta med vagnarna som kallats ”Steg 1”. Utbildningen var förlagd på cirka fyra 

arbetsveckor, vilket sedan avslutats med ett kunskapsprov. Syftet med Steg 1 var att ge 

reparatören vagnskännedom och en förståelse för hur olika delar av en tunneltågvagn fungerar 

samt hur dess datorer kommunicerar med varandra. Genom att bli godkänd i Steg 1 kan 

reparatören sedan signera arbetsordrar i det dagliga arbetet.  

I dagsläget har Steg 1 tagits bort och nya reparatörer genomgår istället vad som kan ses som 

ett allmänt utbildningspaket. Det allmänna utbildningspaketet består av ett antal löst 

sammansatta utbildningar som avser förbereda reparatören för arbetsplatsen. I detta 

utbildningspaket ingår exempelvis en elsäkerhetsutbildning, som ger reparatören möjlighet att 

manövrera ström till tunneltåg i verkstadsdepån. En annan utbildning är TRI Tub kategori 19, 

vilket efter avslutning ger reparatören behörighet att beträda spår- samt tunnelområde i 

arbetssyfte (Strukton, 2018). Utbildningarna förser således inte reparatören med en direkt 
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vagnskännedom utan berör andra viktiga delar av arbetet. Istället får reparatören genomgå en 

slags elevtid med stöd av en handledare. När reparatören fullbordat sin elevtid och bedöms 

kunna utföra arbetet så godkänns denne av den lokala instruktören. Reparatören har då blivit 

en fullvärdig reparatör och får signera arbetsorder i det dagliga arbetet.  

 

1.3 Avgränsningar 
 

Avgränsningar i denna studie har gjorts på flera punkter. Geografisk placering har 

specificerats till Nybodadepån i Stockholm, och informanterna är samtliga reparatörer. 

Reparatörerna har varit anställda i minst fyra år och arbetar i största utsträckning med den 

”nyare” vagnstypen C20. Det som är intressant i denna studie är att studera hur reparatörer lär 

och utvecklas i det dagliga arbetet. Två typer av lärande som ofta lyfts fram i dessa 

sammanhang är det formella- samt informella lärandet. Det formella lärandet präglas av ett 

planerat lärande genom exempelvis en utbildning vid ett universitet. Det informella lärandet 

sker istället i det det dagliga arbetet, och kan vara både medvetet som omedvetet. I denna 

studie ligger fokus framförallt på hur lärande sker i informella sammanhang.  
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt beskrivs det tillvägagångssätt som använts för att söka litteratur inom studiens 

forskningsområde. Empiriska studier som bär relevans gentemot studieobjektet lyfts fram och 

centrala aspekter av den tidigare forskningen diskuteras.  

2.1 Sökprocess 
 

För att finna tidigare forskning har jag tagit del av Uppsala universitets bibliotekskatalog. Två 

discipliner har använts vid sökningen av tidigare forskning, vilka är ”education” samt 

”business”. I syfte att ytterligare avgränsa området så valdes enbart vetenskapliga artiklar, 

avhandlingar och rapporter i sökningen. Sedan har sökord formulerats utifrån studiens syfte 

och frågeställningar så som knowledge sharing, sociocultural learning, workplace learning, 

informal-, formal- och non-formal learning, knowledge stickiness, tacit knowledge, learning 

through participation, corporate culture learning osv.  

Samtliga artiklar som lyfts fram är kvalitetsgranskade.  

 

2.2 Kunskap och lärande 

 

Människors möjligheter till lärande inom organisationer är ett aktuellt ämne, vilket kan ses 

som ett resultat av globaliseringen. Genom ökad decentralisering, ny teknik, fördelat ansvar 

och beslutsfattande så har individen i organisationen behövt anpassa sig. Människor förväntas 

kunna agera självständigt och vara flexibla, samtidigt som de ska kunna upptäcka och lösa 

problem, vara goda kommunikatörer, ha sociala färdigheter och kunna reflektera över arbetet 

(Paulsen, 2010). Individen förutsätts också kunna växla mellan rutin- samt 

utvecklingsmässiga arbetsuppgifter (Ellström, 1996). 

Det finns ett flertal studier som på olika sätt beskriver vuxnas lärande i arbetslivet. En studie 

av Milligan et al. (2014) beskriver hur lärande på arbetsplatsen sker under sociala, informella 

och oplanerade former. Studiens huvudsakliga syfte är att kartlägga hur individer i en 

organisation kan skapa en egen lärmiljö genom självkontroll och anammande av vissa 

beteenden. Milligan et al. (2014) lyfter i studien att lärande sker genom ett deltagande, vilket 

förstärks genom andra forskare. Brown och Duguid (1991) menar att lärande sker via 

deltagande i aktiviteter med andra på jobbet. Deras studie handlar om hur kollegor 

socialiseras in i arbetslaget, där de bildar en uppfattning av sig själva och arbetslaget, men där 

även språket är en viktig faktor. Individer inom ett arbetslag formar en identitet och subjektiv 

uppfattning genom att deltaga i arbetslaget. I likhet med Milligan et al. (2014) samt Brown 

och Duguid (1991) så beskriver Rogers (1974) i sin studie att lärande inte kan ske utan 

deltagande. Rogers menar att individen lär sig som en hel person, vilket betyder genom fysisk 

och psykisk aktivitet (Rogers, 1974). Studiens syfte skiljer sig till viss del från de övriga 

forskarna i detta stycke, då Rogers (1974) undersöker hur man kan förändra lärarutbildningar 

inom universitet. 

Hur man deltar i arbetet påverkar möjligheterna till lärande på arbetsplatsen. Att vara 

deltagande i arbetet tillsammans med andra innebär att man är en del av ett community. En av 

teorierna som ligger till grund i denna studie är Communities of Practice (hädanefter CoP) av 

Wenger. Teorin utgör en förklaringsmodell för hur lärande sker i samspel med andra, inom 

samt mellan communities (Wenger, 2000). CoP har dock fått en del kritik. Engeström menar 

att Wengers CoP utgör ett konservativt och hierarkiskt sätt att se på lärande (Engeström, 

2007). Det förutsätts att det finns individer med högre kunskap, och därmed individer med 



10 
 

lägre kunskap. Det är alltså ett mästar- samt lärlingsförhållande mellan deltagarna i ett 

community utifrån Wengers teori, vilket Engeström menar inte är relevant idag (Engeström, 

2007). En annan kritiker av Wengers teori är Fuller och hennes kollegor. I sina studier av 

arbetsplatslärande vid tillverkningsindustrier och högstadieskolor i England har forskarna, 

genom intervjuer, dokumentanalys och observation, kommit fram till att det finns både för- 

och nackdelar med CoP (Fuller et al. 2013). CoP används för att förklara hur en ny medlem 

lär av en gammal medlem i ett community, men inte hur det går till då den gamla medlemmen 

lär av den nya. Inte heller är det tydligt hur lärande fortsätter att ske efter att en individ blivit 

fullvärdig medlem av ett community (Fuller et al. 2013). 

2.2.1 Kulturpåverkan på informellt lärande 

 

Det informella lärandet på en arbetsplats påverkas av den rådande företagskulturen och hur 

arbetet har organiserats (Eraut, 2007). I sin studie har Eraut undersökt hur sjuksköterskor lär 

sig i sitt arbete och kommit fram till att kulturen har en stor påverkan på lärandet (Eraut, 

2007). Sjuksköterskornas arbetsuppgifter består dels av problemlösning, att verka 

konsulterande, dels av att utföra rutinuppgifter, vilket upplevs skapa en god variation som 

stimulerar lärandet. Eraut (2007) anser att lärandet kan bli bättre genom att skapa tillfälliga 

grupper, där kunskap och erfarenheter kan delas i det praktiska arbetet. Vidare måste ledare 

och chefer skapa möjligheter för lärande genom att forma en god företagskultur byggt på 

ömsesidigt stöd och lärande.  

 

2.3 Kunskapsöverföring  
 

En annan studie som behandlar kunskapsutbyte är den av Rahman med kollegor, som menar 

att en god företagskultur är ett krav för lärande och kunskapsutbyte (Rahman et al. 2015). I 

studien beskrivs hur anställda tjänstemän vid olika universitet i Malaysia ser på lärandet i det 

dagliga arbetet. De anställda menar att trygghet och förtroende till sina kollegor och 

arbetsplatsen är grundläggande för att kunskapsutbyte ska vara möjligt, vilket påverkar till 

vilken grad som de anställda väljer att dela med sig av sina kunskaper (Rahman et al. 2015). 

Syftet med studien har varit att förstå de bakomliggande processer till vad som skapar lärande 

på arbetsplatsen, att förstå de anställdas inställningar till kunskapsutbyte samt studera hur de 

anställda kan utveckla sin kunskap. 

I likhet med studien av Rahman et al. (2015) har Littlejohn med kollegor studerat hur 

kunskapsarbetare lär i en stor multinationell organisation. Genom enkätundersökningar och 

semistrukturerade intervjuer pekar resultatet i studien på att lärande sker genom formellt- och 

erfarenhetsbaserat lärande (Littlejohn et al. 2011). Det formella lärandet beskrivs i denna 

studie ske genom strukturerade kurser försedda av organisationen. Det som motiverar 

anställda till att delta i det formella lärandet är att det möjliggör en mötesplats för likasinnade 

där kunskapsutbyte kan ske (Littlejohn et al. 2011). Det erfarenhetsbaserade lärandet är en 

liknelse med informellt lärande och Communities of Practice, där erfarenheter utbyts i 

praktiskt arbete och deltagande (Littlejohn et al. 2011). Lärandet blir optimalt i 

kombinationen av formellt och informellt lärande, där formellt lärande lägger den teoretiska 

grunden, varpå det praktiska arbetet hjälper individen internalisera kunskaperna (Littlejohn et 

al. 2011). 

Organisationer gynnas av lärande och kunskapsutbyte på arbetsplatsen, då det bidrar till ökad 

konkurrenskraftighet och utveckling (Jonsson, 2012). Law och Ngai (2008) har utfört en 

enkätundersökning av 134 detaljhandelsföretag i Hongkong, där syftet med studien varit att 
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undersöka hur lärande och kunskapsutbyte relaterar till företagsutveckling. Studien visar att 

företagsutveckling korrelerar med anställdas möjligheter till lärande och kunskapsutbyte. Law 

och Ngai menar att om ledningsgrupper inom organisationer skulle stimulera lärande och 

kunskapsutbyte i större utsträckning än de gör idag så skulle de vara mer framgångsrika (Law 

& Ngai, 2008).   

 

2.4 Explicit och implicit kunskap 

 

I ett kunskapssamhälle är det viktigt att skapa förståelse kring hur kunskap kan överföras 

inom och mellan organisationer. Kunskap kan ta uttryck på olika vis, och vanligt är att man 

talar om explicit (uttalad) respektive implicit (tyst) kunskap. Kortfattat beskrivs den explicita 

kunskapen som enkel att överföra till andra och den kan kodifieras. Vidare ses den som 

opersonlig, objektiv och oberoende av kontext (Jonsson, 2012). Zohar och David har studerat 

hur högstadieelever med olika prestationsnivåer ställer sig i relation till explicita instruktioner 

kring hur man lär sig strategiskt tänkande. Studiens resultat visade på att studenterna med låga 

prestationsnivåer dramatiskt utvecklade sitt kritiska tänkande av att ha följt instruktioner 

(Zohar & David, 2008). I likhet med Zohar och David (2008) så beskriver Marin och Halpern 

(2011) hur kritiskt tänkande formas utifrån explicita samt implicita instruktioner. I sin studie 

jämför de hur explicit och implicit kunskap bidrar till ett ökat kritiskt tänkande och studien 

görs återigen på högstadieelever. Resultatet av studien visar att explicita instruktioner gett 

mycket bättre resultat för utvecklande av det kritiska tänkandet, än implicita instruktioner 

(Marin & Halpern, 2011). Dessa två studier bidrar till en ökad förståelse kring hur explicit och 

implicit kunskap kan delas. Vidare pekar studierna på svårigheter när det gäller att inhämta 

och förstå den implicita kunskapen. 

Implicit kunskap är istället subjektiv, svår att överföra och direkt kontextbunden (Jonsson, 

2012). Nonaka och Takeuchi är två forskare som undersökt hur explicit och implicit kunskap 

spelar in i framgångar hos olika japanska företag. Forskarparet menar att kunskap bildas 

genom ett samspel mellan implicit och explicit kunskap (Nonaka & Takeuchi, 1995). Nonaka 

och Takeuchi har dock mött visst motstånd. Cook och Brown stödjer Nonaka och Takeuchis 

huvudsakliga idéer om vad som är explicit och implicit kunskap, men menar istället att dessa 

begrepp ska ses som verktyg i interaktionen med omvärlden, vilket skulle leda till ökad 

kunskap (Cook & Brown, 1999). 

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Denna forskningsöversikt visar att vuxnas lärande i arbetslivet är en viktig komponent för 

organisationers utveckling och fortsatta överlevnad. Lärande är ett resultat av det sociala 

samspelet mellan individer, vilket genomsyrar den tidigare forskningen som presenterats. Det 

informella lärandet lyfts fram som en övergripande form för arbetsplatslärande inom 

forskningsområdet för vuxnas lärande i arbetslivet, vilket beskrivs framförallt ske omedvetet 

och oplanerat (Milligan et al. 2014; Manuti, 2015; Dale & Bell, 1999; Ellström, 1996; 

Wenger, 2000). Lärande i det dagliga arbetet stärks genom deltagande samt möjligheter till 

reflektion, diskussion och erfarenhetsutbyte (Milligan et al. 2014; Ellström, 1996). Vidare 

beskrivs vikten av att ha en miljö som främjar kunskapsutbyte (Eraut, 2007; Rahman et al. 

2015; Milligan et al. 2014; Littlejohn et al. 2011; Jonsson, 2012; Law & Ngai, 2008). Hur 

lärande och kunskapsutbyte går till beror däremot på rådande företagskultur (Rahman et al. 

2015) och vilken typ av kunskap det handlar om (Zohar & David, 2008; Marin & Halpern, 

2011, Jonsson, 2012; Nonaka & Takeuchi, 1995; Cook & Brown, 1999). 
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De studier som beskrivits i detta avsnitt ämnar skapa en djupare förståelse för hur lärande ser 

ut i arbetslivet, och är således av stor vikt för denna studie. Det finns en stor mängd tidigare 

forskning inom vuxnas lärande i arbetslivet, men inget som lyfter fram hur ett privat företag 

på uppdrag av staten möjliggör lärande för reparatörer i en föränderlig verksamhet. Jag 

upplever att det finns en kunskapslucka, vilket gör att denna studie blir ytterst relevant och 

intressant att genomföra. Min förhoppning är att studien ska bidra till en ökad förståelse för 

hur lärande möjliggörs på en arbetsplats som genomgår kontinuerliga förändringar.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 
I följande avsnitt kommer teorier som ligger till grund för denna studie att presenteras. 

Inledningsvis beskrivs det informella lärandet som kommer att genomsyra analysen. Därefter 

följer en beskrivning av teorin Communities of Practice. Slutligen presenteras teoriernas 

relation till studien och en sammanfattning av det teoretiska avsnittet. Communities of 

Practice som begrepp är svårt att översätta till svenska då det inte är detsamma som en grupp 

eller ett samhälle i språklig bemärkelse. Den engelska definitionen och termen kommer i viss 

utsträckning därför användas i teorigenomgången för att inte missa viktiga poänger med 

begreppet. 

 

3.1 Socialt lärperspektiv 

 

Kunskap är någonting som inte enbart återfinns inom människan, utan också mellan dem. Hur 

människan uppfattar sig själv och omvärlden, i relation till regler och normer i samhället, 

påverkar hur vi ser på kunskap och lärande (Wenger, 2000). Lärande kan förklaras som en 

social som individuell process, där individen formar och formas av den sociala omgivningen. 

Lärande kan ses som ett resultat av mänskligt handlande, och vi människor upplever världen 

utifrån våra egen subjektiva uppfattning om hur världen och kunskapen i den är beskaffad. 

(Jarvis et al. 2003).  

Perspektivet som ligger till grund för denna studie är en kombination av informellt lärande så 

som Olofsson (2017) definierar den, samt Wengers Communities of Practice (Wenger, 2000). 

Det informella lärandet återfinns i Communities of Practice men jag ansåg att kopplingen 

behövde stärkas, då det informella lärandet är av särskilt intresse i denna studie.   

 

3.1.1 Informellt lärande 
 

Forskare tycks ha svårt att enas om en slutgiltig definition av vad som är informellt lärande, 

då forskare beskriver det på olika sätt. Guile och Young (1998) jämför det informella lärandet 

med en svart låda, där innehållet och dess former ligger dolda. Manuti med kollegor (2015) 

beskriver det informella lärandet som en socialiseringsprocess, där individen omedvetet tar 

del av normer och handlingsregler i rådande miljö. Livingstone (2001) definierar det 

informella lärandet på liknande sätt, men tillägger att det ofta rör sig om en överföring av tyst 

kunskap.  

I denna studie definieras informellt lärande som det lärande som sker i det direkta arbetet, 

medvetet eller omedvetet. Det finns ingen struktur eller plan för lärandet, vilket innebär att det 

ofta sker spontant. Det informella lärandet påverkas av arbetsfördelning, arbetstempo, 

instruktioners utformning samt traditioner och kulturmönster. Vidare påverkas informellt 

lärande av individers tidigare utbildningar, arbetserfarenheter och självförtroende (Olofsson, 

2017).  

Informellt lärande kan beskrivas utifrån tre begrepp; implicit, reaktivt och avsiktligt. Det 

implicita lärandet handlar om att lärande sker utan att individen aktivt söker kunskapen. 

Reaktivt lärande beskrivs istället som att individen utmanas av arbetsuppgifterna i det dagliga 

arbetet, vilket skapar möjligheter till lärande. Det avsiktliga lärandet är istället det lärande 

som sker genom att man har ett avsiktligt mål där ens kunskaper får sättas på prov (Olofsson, 

2017). 
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En annan typ av lärande som ofta berörs när man talar om informellt lärande är det formella 

lärandet. De två lärmetoderna skiljer sig åt, då formellt lärande är vanligt när det finns tydligt 

uppsatta mål och delmål, något som vanligtvis kännetecknar olika utbildningsinstitutioner. 

Det formella lärandet lägger grund för ett strukturerat lärande, där ett klassiskt exempel är 

lärandet som sker i klassrummet (Olofsson, 2017).  

 

3.2 Communities of Practice 

 
Den andra teorin som ligger till grund för denna studie är Communities of Practice (CoP) till 

vilket lärande betraktas som en aktivt pågående social process mellan individer, grupper och 

samhällen. Individer är medlemmar i olika communities, där kunskapsutbyte sker inom och 

mellan communities genom sociala interaktioner. Inom CoP delar man upp 

kunskapsbegreppet i två kategorier: erfarenheter och kompetenser. Det är individens 

erfarenheter och kompetenser som formar den subjektiva uppfattningen av verkligheten. När 

erfarenheten utsätts för okända krafter, exempelvis då den möter en annan individs erfarenhet, 

så uppstår olikheter. Genom interaktion mellan dessa två individer kan avståndet mellan 

erfarenheterna minska, vilket leder till ett lärande (Wenger, 2000). Hur lärandet går till 

påverkas av den erfarenhet man har i förhållande till communityt man vill bli del av. Att vara 

ny i ett community innebär att det finns ett glapp i kunskapen mellan communityt och 

individen. För att minska glappet så börjar individen lära av andra medlemmar, vilket innebär 

ny kunskap i form av ökade erfarenheter och kompetenser. Efter en viss tid så börjar också 

individen forma en identitet och roll i communityt, vilket stimulerar lärandet ytterligare. 

Kunskapsglappet minskar och personen är på väg att bli en fullvärdig medlem.  

Ett sätt att få in ny kunskap i ett community är att låta medlemmar söka kunskap i andra 

communities. Nya medlemmar i ett community, exempelvis den nyanställda på kontoret, 

söker vanligen kunskap från mer erfarna medlemmar. De erfarna medlemmarna söker i sin tur 

kunskaper från andra communities, för att sedan bringa det till den egna, som i sin tur 

kommer hjälpa communityt utvecklas. Det är vad Wenger beskriver som mäklare (Wenger, 

2000) vilket är en viktig del av Wengers teori, men som inte är av större relevans för denna 

studie och dess frågeställningar. 

 

Wengers (2000) CoP bygger på tre hörnstenar: förhandlingar, ömsesidighet och repertoarer. 

Förhandlingar handlar om den process där medlemmar i ett community förhandlar kring vem 

som ska göra vad i ett community. Medlemmar fastställer sin roll tillsammans med de andra. 

Ömsesidighet berör människors engagemang i olika handlingar. Samtliga medlemmar måste 

ges en chans att få vara delaktiga i ett community. Repertoarer handlar om medlemmarnas 

resurser i form av artefakter, språk och verktyg. Olika communities har olika egenskaper, 

arbetssätt och fackspråk som kan vara svårt för utomstående att förstå. Advokater, läkare och 

ingenjörer är exempel på communities där särskilda arbetssätt, språkbruk och egenskaper 

föreligger (Wenger, 2000).  

 

3.2.1 Lärande och identiteter 

 

Allt eftersom individen internaliseras in i ett community så formas också dennes identitet. 

Identiteten är avgörande för lärandet eftersom det är det som avgör huruvida individen är 

intresserad av att lära eller inte (Wenger, 2000). Identiteten påverkar hur individen ser på sig 

själv, det egna communityt och andra communities (Wenger, 1998). En individ som är ny i ett 

community kan ha en svag identitet till en början. Allt eftersom individens relation mellan 
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kompetens och erfarenhet närmar sig varandra så formas identiteten. Två begrepp som är 

viktiga för identitetsskapandet är kontakten med andra och utbredning. 

Kontakten med andra handlar om i vilken utsträckning som individen skapar relationer med 

andra inom ett community, vilket också kan ses i relation till tillhörigheten av communityt. En 

individ med stark identitet kännetecknas av djupa kontakter med communityts medlemmar 

genom delade erfarenheter och målsättningar (Wenger, 2000). Utbredning beskriver hur 

identitetsskapande sker genom att tillhöra flera olika communities. Att vara delaktig i flera 

olika communities; allt från det privata kompisgänget, arbetslaget på jobbet, samhället man 

bor i och landet man har medborgarskap i, bidrar till ett identitetsskapande, som leder till ökad 

förståelse för oss själva och vår omvärld (Wenger, 2000).  

 

3.2.2 Att tillhöra ett community 

 

Individer kan söka och ingå medlemskap med olika communities vilket kan leda till en känsla 

av tillhörighet. Att tillhöra ett community bygger på ett ömsesidigt engagemang mellan 

communityts medlemmar (Wenger, 1998). Inom teorin beskrivs tre typer av förhållningssätt 

som individer kan tillämpa för att skapa en tillhörighet till ett community: fantasi, 

engagemang och inriktning. Dessa förhållningssätt kan hjälpa individen känna en starkare 

tillhörighet, vilket påverkar möjligheterna till lärande inom communityt. Fantasi är det 

förhållningssätt som gör det möjligt för individen att se det större sammanhanget. Med hjälp 

av fantasin kan vi som individer förstå att vi är del av något större, vilket vidare hjälper oss 

förstå vår plats i världen, vår identitet och meningsfullheten av det vi gör (Wenger, 2000). 

Engagemang handlar istället om hur vi som individer förhåller oss till andra människor, vilket 

genom social interaktion hjälper oss förstå oss själva och vår omvärld (Wenger, 2000). 

Inriktning är det sista förhållningssättet som beskriver hur individen i ett community använder 

sig av communityts tillhandahållna system, vilket innebär att andra medlemmar kan förstå och 

ta del av handlandet (Wenger, 2000). Det kan exempelvis gälla poliser som har vissa rutiner 

och procedurer som föreligger vid specifika händelser. Det finns en grundstruktur för hur 

något ska utföras, vilket andra kan förstå, som i sin tur möjliggör lärande (Wenger, 2000).   

Samtliga av dessa förhållningssätt kan speglas i ett community, men det är ofta ett dominant 

förhållningssätt som befäster den sociala strukturen. Vilket förhållningssätt som träder fram 

beror på vad communityts syfte är (Wenger, 2000). 

 

3.4 Teoriernas relation till studien 

 

Utifrån valda teoretiska utgångspunkter kan vi se att reparatörerna som vid MTR Tech ligger 

till grund för studien kan ses tillhöra ett visst community. Det bör finnas intressanta 

upplevelser utifrån hur reparatörer vid MTR Tech lär, eftersom de varit anställda i mer än fyra 

år, vilket också bör ha lett till att reparatörerna skapat sig en tydligare identitet. Hur 

reparatörerna ser på att tillhöra MTR Tech och sina arbetslag blir också intressant att 

undersöka ur ett lärande-perspektiv. 

 

3.6 Sammanfattning av teori 
 

Denna studie tar sin grund i sociala lärperspektiv. Lärande upplevs ske genom ett socialt 

samspel. Det informella lärandet beskrivs som det lärande som sker omedvetet, oplanerat och 
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i det direkta arbetet. Olofsson (2017) menar att det informella lärandet kan delas in i tre 

kategorier; Implicit, reaktivt och avsiktligt lärande. Huruvida ett informellt lärande uppstår 

påverkas av flera faktorer som dels är bundna till individen själv, dels också miljön. Det 

informella lärandet är en teori som i denna studie ställs i samband med Communities of 

Practice, som också behandlar begreppet. Wengers teori om Communities of Practice handlar 

om vuxnas lärande i arbetslivet, och har således en stark koppling till det pedagogiska fältet. 

Lärandet uppstår i glappet mellan kompetens och erfarenhet, vilket formar den subjektiva 

uppfattningen av omvärlden och vad som är kunskap. Att försöka minska glappet mellan 

kompetens och erfarenhet bidrar till identitetsskapande, som i sin tur blir avgörande för vad 

som blir sann kunskap. Att skapa relationer med andra medlemmar och att delta i flera 

communities bidrar till identitetsutveckling. Medlemmar i ett community vill också känna 

tillhörighet, och försöker anpassa därmed anpassa sig till den övergripande synen som råder 

inom communityt. Att känna tillhörighet till communityt skapar en bättre lärmiljö.  
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4. Metod 
I följande avsnitt presenteras studiens metodansats samt motivering till de metodval som 

föreligger gällande tillvägagångssätt, urval, databearbetning och analys. Vidare kommer 

också alternativ till studiens validitet och reliabilitet att diskuteras, tillsammans med etiska 

överväganden som genomsyrar hela uppsatsen. 

 

4.1 Metodansats 

 

Denna studie avser undersöka hur reparatörer vid MTR Tech upplever att lärande och 

utveckling i det dagliga arbetet går till, vilket innebär att en kvalitativ ansats är att anta. 

Kvalitativ forskning handlar om att man genom tolkande beskrivning försöker skapa 

förståelse för hur människor upplever ett visst fenomen i en viss kontext (Bryman, 2011).  

Som student vill jag fånga individens förståelse för lärande i det dagliga arbetet. Studien 

kommer således att presentera ett resultat baserat på deltagarnas upplevelse av lärande i det 

dagliga arbetet. Studien är specifik, då den avser undersöka hur en särskild yrkesroll vid MTR 

Tech upplever lärande i det dagliga arbetet samtidigt som den geografiska placeringen 

begränsats till Nybodadepån i Stockholm. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

 

Kvalitativa forskningsmetoder används när forskare vill få beskrivande information gällande 

hur människor upplever ett fenomen (Alvehus, 2013; Bryman, 2011). Intervjuer är en god 

metod för att få kunskap om sociala förhållanden bundna till specifika kontexter. Vidare kan 

datainsamlingen ske när deltagarna har tid (Ahrne & Svensson, 2015). Insamling av data i 

denna studie har skett genom semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjuerna 

utförts med hjälp av ett förutbestämt frågeformulär. Genom den semistrukturerade intervjun 

har forskaren möjlighet att ställa följdfrågor i intervjun, vilket gör att man kan nysta i olika 

frågor som bidrar till ökad förståelse för forskningsfrågan. Intervjun har en stabil struktur men 

med möjlighet till utforskande (Kvale & Brinkmann, 2014). Flera frågor formulerades utifrån 

studiens frågeställningar, som sedan sammanfogades till en intervjuguide. Intervjuguiden 

fungerade som en minneslista som i mitt fall säkrade att jag inte svävade iväg utan täckte de 

områden som avses, vilket lyfts fram som en viktig poäng med att ha en intervjuguide 

(Bryman, 2011). 

4.3 Urval och deltagare 
 

Studiens syfte är att studera hur reparatörer upplever att de lär och utvecklas i det dagliga 

arbetet. Urvalet i denna studie har skett genom ett så kallat målinriktat urval. Ett målinriktat 

urval är lämpligt när man avser studera en specifik målgrupp (Bryman, 2011), vilket i det här 

fallet är reparatörer vid MTR Tech. Reparatörerna är av särskilt intresse i relation till min 

forskningsfråga och jag tror de kan ge värdefull information för att besvara studiens 

frågeställningar (Alvehus, 2013; Bryman, 2011). Eftersom jag är anställd i företaget så har det 

varit förhållandevis enkelt att få tillträde till informanter. Ett möte med HR på MTR Nordic 

bokades in 4/4/18, där upplägget för studien diskuterades. Studiens syfte och frågeställningar 

har förändrats sedan mötet, men jag fick godkännande av HR att fortsätta mitt arbete med 

denna studie. Efter godkännande att genomföra studien så skickades informationsmail ut till 

ungefär tio reparatörer vid MTR Tech i Nybodadepån. Två potentiella intervjudeltagare 
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svarade aldrig och två tackade nej. Sex reparatörer anmälde sitt intresse, som i sin tur fick mer 

information gällande intervjudatum och liknande.  

Målet var således att intervjua sex reparatörer vid Nybodadepån, men två valde att avbryta 

utan att ange skäl, vilket är ett bortfall om cirka 33%. Totalt fyra reparatörer vid MTR Tech i 

Nybodadepån har deltagit i denna studie. Antalet deltagare i en kvalitativ studie bör vara 

mellan sex till åtta stycken enligt Ahrne och Svensson (2015), men mättnad i svaren kan 

uppnås med enbart fyra deltagare. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) så bör man i sin studie 

intervjua så många personer som det krävs för att man ska få svar på sina frågor. Det är 

således en tolkningsfråga för hur många individer som är lämpliga att intervjua i en studie. 

Dessutom är urvalet homogent, vilket förenklar direkta jämförelser mellan individerna i 

studien (Alvehus, 2013). Färre deltagare i en studie försvårar dock möjligheterna att finna 

teman i svaren, men på grund av tidsbegränsningar kunde inte fler intervjuer genomföras. De 

fyra reparatörerna som deltar i denna studie har arbetat inom MTR Tech som reparatörer i 

minst fyra år, och alla har genomgått liknande interna utbildningar.  

 

4.4 Provintervju 
 

För att säkerhetsställa att intervjufrågorna var relevanta i relation till forskningsfrågan så 

valde jag att genomföra en provintervju med en reparatör som inte ville deltaga i studien. 

Genom en provintervju kan studiens validitet stärkas, eftersom jag tar reda på om mina frågor 

stämmer överens gentemot forskningsfrågan. Provintervjun visade att några frågor var svåra 

att förstå på grund av teoretiska formuleringar. Dessa frågor skrevs om till mer vardagligt 

språk, vilket skapar bättre förutsättningar att svara hos en intervjudeltagare (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Provintervjun tog ungefär 15 minuter, då jag valde att inte ställa några 

följdfrågor. Komplett intervjuguide återfinns längre fram i denna studie (se bilaga 2).  

4.5 Genomförande 
 

Intervjuer genomfördes i ett av mötesrummen på MTR Tech i Nybodadepån. Intervjuerna 

genomfördes också i anslutning till skiftbyte mellan eftermiddagspersonal och natt, så att 

reparatörerna antingen slutade sitt arbetspass eller inom kort skulle gå på sitt arbetspass. Varje 

intervju tog mellan 25-30 minuter och intervjuerna genomfördes sent på kvällen under två 

dygn. Att intervjuerna genomfördes sent innebar att mötesrummen stod tomma och att vi 

kunde genomföra intervjuerna ostört. Att kunna genomföra intervjun i en lugn och ostörd 

miljö är viktigt eftersom det påverkar inspelningen av intervjun. Dessutom ska 

intervjudeltagaren inte behöva känna oro för att någon annan hör vad som sägs (Bryman, 

2011).  

Hela intervjusituationen kan komma att skapa en känsla av en obalanserad maktrelation, 

eftersom jag leder och kontrollerar samtalet, medan intervjudeltagaren har mindre förståelse 

för vad som avses med frågorna (Kvale & Brinkmann, 2014; Ahrne & Svensson, 2015). 

Eftersom intervjuerna genomfördes på reparatörernas arbetsplats samt att jag är bekant med 

reparatörerna så upplevde jag att denna känsla av maktobalans varit helt eller till största del 

frånvarande.  

I mötesrummet satte vi oss snett emot varandra vid ett av borden med ungefär två meters 

avstånd mellan oss. Innan intervjun så pratade vi om vardagliga saker för att på så vis värma 

upp konversationen. När det var dags att genomföra intervjun tog jag återigen fram 

informationsbrevet och säkerhetsställde att intervjudeltagaren var införstådd i vad som 

väntades av denne samt vilka rättigheter de har. Frågorna som ställdes var framförallt öppna, 
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så att intervjudeltagarna fritt kunde beskriva och återge sin upplevelse av det som jag frågade 

efter. Under samtalets gång så var jag noga med att sammanfatta vad intervjudeltagarna 

berättat, för att säkerhetsställa att jag förstått deras upplevelse korrekt. Efter att intervjun var 

klar så tackade jag för deltagandet och vi fortsatte diskutera annat en stund. Stämningen var 

avslappnad och samtliga intervjudeltagare verkade nöjda med intervjun. Jag frågade sedan 

ifall intervjudeltagarna sedan vill ta del av studien när den blivit färdigställd vilket samtliga 

önskade sig.  

 

4.6 Bearbetning av insamlat material 
 

Inspelat material i denna studie har spelats in via telefon, som sedan överförts till min 

personliga dator via USB-kabel. Det finns totalt 106 minuter inspelat material, som sedan 

transkriberats till text. Transkriberingen resulterade i drygt 50 A4 sidor, med dubbelt 

radavstånd, typsnitt Times New Roman och textstorlek 12 punkter. Texten har sedan skrivits 

ut, då detta är mer lämpligt ur analyssynpunkt (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Efter att transkriberingen genomförts började jag söka efter nyckelord i intervjudeltagarnas 

utsagor. Nyckelord som ”lära med varandra”, ”informell diskussion” och ”omsätta instruktion 

till praktik” återfanns i intervjuutsagorna vilket var relevanta för forskningsfrågan. Dessa 

nyckelord markerades med färgpennor. Efter att ha identifierat nyckelord i en första omgång 

så läste jag intervjuutsagorna igen. Denna gång med syfte att finna mönster utifrån de 

nyckelord jag formulerat. Mönster, eller teman, uppstår genom att man utför en tematisk 

analys av ett material, där syftet är att identifiera, studera och rapportera olika mönster som 

sedan blir teman (Braun & Clarke, 2006; Bryman, 2011). Nyckelorden och tillhörande 

potentiella mönster markerades med likadana färgpennor, för att enklare förstå vilket 

nyckelord som hör till vilket stycke. Det var i denna fas som jag skapade huvudteman så som 

”Lärande i social interaktion”, ”Lärande genom tillhörighet” och ” Möjligheter till 

vidareutveckling”. Underteman blev ”Informellt lärande”, ”Lärande genom 

identitetsskapande” och ” Möjligheter till annan utveckling”. När teman hade formulerats så 

läste jag igenom materialet en sista gång. Syftet var att säkerhetsställa att jag förstått 

materialet och på vilket sätt de relaterar till mina teman och studiens teoretiska utgångspunkt.  

 

4.7 Alternativ till validitet och reliabilitet 
 

Inom kvalitativ forskning pågår en debatt kring huruvida validitet och reliabilitet är 

tillämpbart i kvalitativa studier. Validitet och reliabilitet är två kriterier som i större grad är 

anpassade för kvantitativa studier, då dessa berör mätning av en studies kvalitet, vilket är 

svårt i kvalitativa studier som bygger på tolkning av olika upplevelser (Bryman, 2011). Inom 

kvalitativa studier föreslås istället kriterierna tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2011). 

Tillförlitligheten hos en studie bygger på tre kriterier: Trovärdighet, pålitlighet och möjlighet 

att styrka och konfirmera. Trovärdighet handlar om i vilken utsträckning som studien anses ha 

följt de regler som gäller inom forskningsstudier samt att resultatet ska verka trovärdigt för 

intervjudeltagarna men också andra läsare. Ett annat kriterium är pålitlighet, som motsvarar 

reliabiliteten. Pålitligheten i en studie påverkas av hur studien presenterar samtliga delar av 

forskningsprocessen. En välformulerad och tydlig forskningsprocess stärker pålitligheten. Det 

tredje kriteriet är möjlighet att styrka och konfirmera, vilket handlar om att försöka 

säkerhetsställa att forskaren har agerat i god tro. Det innebär att studiens resultat inte ska ha 

påverkats av personliga värderingar eller att teorin påverkat valet av utförande (Bryman, 

2011).  
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För att stärka trovärdigheten i min studie så har jag arbetat utifrån Vetenskapsrådets (2002) 

etiska principer gällande hur forskning ska bedrivas, samt genom att ha utfört en provintervju. 

För att stärka pålitligheten i studien har jag försökt vara transparent och jag har tydligt försökt 

förklara varje steg jag tagit i forskningsprocessen. I detta metodavsnitt lyfts exempelvis val av 

metod, forskningsdesign, metodansats, hur studien genomförts samt hur materialet kodats, 

tematiserats och sedan analyserats, vilket torde stärka studiens pålitlighet (Bryman, 2011). 

Gällande det tredje kriteriet har jag aktivt intagit ett objektivt synsätt för att minimera 

inblandningen av personliga värderingar. 

En studies äkthet bygger istället på att en studie ska ge en autentisk och rättvis bild av 

deltagarnas åsikter och uppfattningar, samt att den ska bidra till ökade insikter hos deltagarna 

(Bryman, 2011). I denna studie har ett försök att uppnå äkthet gjorts genom att 

intervjudeltagarnas egna ord presenterats och citaten har enbart förtydligats inom 

hakparenteser där fackspråk eller långa tystnader förekommit. Trots att äkthet beskrivs som 

ett av alternativen till validitet och reliabilitet så brukas det mer sällan än exempelvis 

tillförlitligheten (Bryman, 2011). 

 

4.8 Studiens generaliserbarhet 
 

Nästa begrepp är generalisering, vilket framförallt sammankopplas med den kvantitativa 

forskningen, då det handlar om huruvida en studie kan generaliseras till andra liknande 

grupper och kontexter (Bryman, 2011). Inom det kvalitativa fältet används begreppet mer 

sällan då man undersöker människors upplevelser av ett visst fenomen snarare än en mätning 

av ett fenomen (Bryman, 2011). En kvalitativ studie baserat på människors upplevelser kan 

inte representera en hel population. Däremot kan en kvalitativ studie göras så generaliserbar 

som möjligt genom att forskaren presenterar fylliga beskrivningar av intervjudeltagarnas svar 

samt rådande miljö (Bryman, 2011). Min förhoppning är att samtliga avsnitt i denna studie, 

relevanta för forskningsfrågan, har presenterats så tydligt och beskrivande som möjligt. 

4.9 Etiska överväganden 
 

När man genomför forskningsstudier måste man ta hänsyn till etiska principer. Principerna 

samlas under begreppet forskningskrav, som ska se till att forskning bedrivs på ett etiskt 

korrekt sätt. Vetenskapsrådet beskriver fyra krav för att säkerhetsställa att en studie kan anses 

vara etiskt godtagbar: samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet samt 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet syftar till att förse 

intervjupersonerna med rätten att själva bestämma över sin medverkan i en studie. Vidare 

infinner sig rätten för intervjupersonerna att vid någon tidpunkt avbryta sin medverkan, utan 

att detta ska få negativa följder. Konfidentialitetskravet handlar om att intervjupersonernas 

privata uppgifter ska hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte skall kunna ta del av den 

informationen. Nyttjandekravet avser försäkra intervjupersonerna om att insamlat material 

enbart får användas i forskningsändamål. Sist är informationskravet, som syftar till att förse 

intervjupersonerna med information om studiens mål och syfte (Vetenskapsrådet, 2002).  

Intervjupersonerna i denna studie fick efter intresseanmälan mottaga ett informationsblad 

innehållande information om studien. I informationsbladet beskrevs studiens syfte 

övergripande, att deltagande var frivilligt och att det kunde avbrytas närsomhelst utan några 

följder. Vidare fanns information gällande personuppgiftshanteringen samt att det insamlade 

materialet enbart skulle användas i forskningsändamål. Att deltagandet i studien var anonymt 

påpekades också. Informationsbladet försåg intervjupersonerna med information gällande 
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studiens publicering. I informationsbladet fanns också utrymme för underskrift av 

reparatörerna, vilket användes för att inhämta samtycke för deltagande i studien. 

Informationsbladet finns som bilaga i studien (se Bilaga 1).  

Informationen i informationsbladet lyftes fram igen när det var dags för intervju. Detta för att 

säkerhetsställa att intervjupersonerna var införstådda i syftet med studien, deras rättigheter 

men också mina förväntningar på dem. Efter genomförda intervjuer så förvarades insamlat 

material under en kort period på min telefon. De överfördes snarast till min privata dator som 

är säkrad med både lösenord samt fingeravtrycksläsare. Ljudfilerna transkriberades till text, 

varpå intervjupersonerna i denna process avidentifierades. För att stärka 

konfidentialitetskravet så har intervjupersonerna tillgetts fingerade namn, som sedan använts i 

tematiseringen och analysarbetet. Efter att transkribering genomförts så har ljudfilerna 

raderats, även det för att stärka konfidentialitetskravet. 

 

4.10 Metoddiskussion 
 

I denna studie hade det kunnat vara lämpligt att genomföra en kompletterande enkätstudie 

vilket hade kunnat distribuerats till reparatörer vid samtliga verkstadsdepåer. 

Intervjuutsagorna hade därmed kunnat få stöd av andra reparatörer genom enkäterna. Den 

idén slopades eftersom det visade sig vara svårare att finna respondenter än vad jag räknat 

med. Dessutom är det vanligt att det råder tidsbegränsningar inom forskningsstudier (Bryman, 

2011). Hade det funnits mer tid till studien hade intervjuerna kunnat bli fler och genomförda 

vid flera depåer. Anledningen till att just verkstadsdepån i Nyboda valdes ut var för att jag 

snabbt kunde få tillgång till reparatörerna för att boka in intervjuer. Hur lärande och 

utveckling sker på andra depåer får en eventuell framtida studie utgöra. Min förhoppning är 

att resultatet i denna studie kan generaliseras åtminstone till andra verkstadsdepåer inom MTR 

Tech. 
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer det empiriska materialet att presenteras och analyseras. Syftet med 

avsnittet är att beskriva och analysera intervjudeltagarnas utsagor, genom att söka efter 

likheter och olikheter. Intervjudeltagarna är reparatörer vid en verkstadsdepå hos MTR Tech. 

Avsnittet bygger på tre övergripande teman som står i relation till frågeställningarna för 

studien. Dessa teman är ”Lärande i social interaktion”, ”Lärande genom tillhörighet”, samt 

”Möjligheter till vidareutveckling”. Teman kommer att behandlas var för sig, och analys av 

utsagor varvas med citat från intervjudeltagarna. Till grund för analysperspektiv är 

Communities of Practice och informellt lärande. 

 

5.1 Lärande i social interaktion 
 

Reparatörerna som ligger till grund för det insamlade materialet i denna studie har genomgått 

de grundläggande utbildningar som erbjuds på företaget. Utbildningarna ämnar skapa 

vagnskännedom och bidra till en ökad förståelse för arbetet med tågvagnar. Som nyanställd 

deltar man i liknande utbildningar. 

Att lära sig arbetet som reparatör grundar sig till viss del i de utbildningar som företaget förser 

reparatören med. Genom interna utbildningar erhåller reparatören sin kompetens. Däremot 

räcker inte enbart kompetens för att giltig kunskap ska internaliseras, eftersom det handlar om 

ett samspel mellan kompetens och erfarenhet. Genom att praktisera arbetet möjliggörs det 

informella lärandet (Olofsson, 2017) samtidigt som erfarenheten ökar, vilket leder till ökad 

kunskap (Wenger, 2000), Reparatörer arbetar tillsammans med andra reparatörer, varpå 

arbetet möjliggör lärande i det sociala samspelet med andra. Det sociala samspelet är centralt 

inom ett community, då det möjliggör utbyte av kunskap och erfarenheter (Wenger, 2000). 

Det tycks också finnas en samförståelse mellan reparatörer för hur man lär sig arbetet. Denna 

samförståelse bidrar till en gemenskap i det egna communityt, då reparatörerna förhandlar och 

kommer fram till vad deras roll som reparatör innebär (Wenger, 2000). Hur lärande går till 

beskriver ID4 i följande utsaga.  

ID4: Jag skulle nog vilja säg att man lär sig det genom att… att utföra det, att faktiskt 

jobba praktiskt med vagnarna… Innan man börjar jobba med en vagn så får man en sån 

arbetsorder där det står vad man ska göra och sådär... När man vet vilket jobb man ska 

göra, till exempel FU [förebyggande underhåll] på halvårs så kan man titta på intranätet 

efter instruktioner, så går man vidare därifrån… Jag tror man lär sig bäst genom att läsa 

instruktion och sen bara göra jobbet liksom. Följer alla instruktion så gör alla på samma 

sätt också, så då kommer felen att minska på grund av inkompetens.  

Intervjudeltagaren beskriver kortfattat att man lär sig arbetet genom att först studera 

arbetsordern. Därefter söker man på intranätet i vad som kallas ”underhållshandboken” eller 

”trainmate”, där vagnsinformation och instruktioner finns samlade. Det huvudsakliga lärandet 

tycks ske genom ett inhämtande av kompetens genom att studera instruktioner, för att sedan 

applicera kompetensen i praktiken genom erfarenhet. Intervjudeltagaren beskriver också hur 

hen tycker alla bör arbeta efter instruktion, vilket i sin tur skulle skapa en gemensam rutin för 

arbetet. Det skulle bidra till ökad förståelse för arbetet mellan reparatörerna, vilket skulle öka 

möjligheterna till lärande (Wenger, 2000). När reparatören inte förstår en instruktion eller hur 

ett arbete ska utföras i praktiken så finns andra kunskapskällor att rådfråga.  

ID2: Just idag så lär man sig ganska bra skulle jag säga. Man… beroende på vilket jobb 

man får att göra, så kan man gå och slå och leta efter instruktioner på det jobbet, och sen 

så har man alltid en handledare i det laget man jobbar i, och man kan fråga denne om det 

är något man inte förstår, så där kan man få mycket hjälp. Sen så går man och gör själva 
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jobbet direkt utifrån instruktionen, så idag har man jättemycket hjälp, jag tycker det 

jättebra idag.  

En viktig aspekt av att lära sig arbetet tycks vara genom handledaren i communityt. 

Handledaren fungerar som en kunskapsbank, där kompetens och erfarenhet kan överföras från 

expert till novis (Wenger, 2000). Det förutsätter att man saknar en viss kompetens och 

erfarenhet i själva arbetet. Situationen tenderar att se annorlunda ut för de mer erfarna 

reparatörerna. Erfarna reparatörer besitter både kompetenser och erfarenheter av arbetet, 

vilket innebär att lärandet kan stagnera om man inte söker ny kunskap (Wenger, 2000). I 

dagsläget lär sig erfarna reparatörer genom felsökning, och då övergår man allt mer från att 

följa instruktioner till att föra dialog, vilket diskuteras i delavsnitt 5.1.1 Informellt lärande. 

 

5.1.1 Informellt lärande 

 

I intervjuerna berättar reparatörerna att lärande sker på många olika sätt. Dels så utbyter man 

kompetenser och erfarenheter genom det praktiska genomförandet tillsammans med andra 

kollegor, vilket stämmer väl överens med hur Wenger beskriver lärande i communities 

(Wenger, 2000) men också dels via diskussioner och andra mötestillfällen (Olofsson, 2017). 

Instruktioner verkar inte täcka upp för oförutsedda händelser och vagnsfel, vilket gör att 

dialogen mellan reparatörer blir särskilt viktig i detta skede. Instruktionerna upplevs som 

bristfälliga, vilket kan påverka det informella lärandet (Olofsson, 2017). Informella 

diskussioner tycks vara en god metod för att kunna utläsa eventuella problem och lösningar på 

vardagens problem i arbetet, vilket bidrar till en ökad förståelse för olika arbetsuppgifter men 

också en förståelse för felsökning som arbete (Wenger, 2000). Det speglar sig på följande sätt.  

ID2: Först så hör man att det är något problem med en vagn, men det är oftast vanligare 

vid felsökning eller nånting ovanligt med nån vagn, och då blir det diskussion och då kan 

man prata tips och tricks och utbyta erfarenheter och så… 

ID1: Jag skulle vilja säga att det är främst med exempelvis felsökning, så kan man, genom 

att arbeta med en mer erfaren kollega, få hjälp att förstå hur det funkar och så… Man lär 

sig av den som har mer kunskap så att säga, men sen lär man ju sig också när man sitter 

och diskuterar till exempel i matsalen och så… så kanske man pratar igenom sånt som har 

hänt, och hur man löste olika fel o lite på den visan… Så jag tror att det handlar om att 

bara man får prata med sina kollegor om det så ger det väldigt mycket… 

Reparatörer ställer frågor till varandra kring exempelvis utförandet av olika arbetsuppgifter 

eller hur man kan gå vidare i en felsökning. Ett aktivt deltagande i olika sociala sammanhang 

där man kan dela med sig av sin kunskap leder till ökad kunskap (Wenger, 1998). 

Diskussioner kring arbetsuppgifter och felsökning uppstår på grund av en kunskapslucka, där 

avstånd mellan kompetens och erfarenhet kan ses vara för långt (Wenger, 2000). Erfarna 

kollegor kan fylla denna lucka genom den informella diskussionen. Den informella 

diskussionen bidrar till ett reaktivt lärande, då utmaningar i arbetet stimulerar individen att 

söka kunskap hos andra (Olofsson, 2017).  

ID4: Om det finns rätt person i det laget, så hjälper det riktigt mycket. Man kan också få 

upp scheman på saker och ting på vagnen, så man kan lära sig själv, men det är riktigt 

svårt, om man gör det själv så är det riktigt svårt, om man inte har mycket erfarenhet sen 

tidigare. 

ID3: Det finns lite olika sätt som man kan gå tillväga. Till exempel vid en direkt felsökning, 

man saknar ström någonstans, då får man skriva ut massa scheman och försöka hitta vart 

signalerna kommer ifrån, och söka sig fram och tillbaka, det är ju grundläggande 

felsökning […] så jag löste felet genom att läsa mycket kretsschema, samt så var det 
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mycket tack vare tidigare kunskaper, eftersom jag vet hur kablarna går fysiskt i vagnen 

[…] generellt sett så löste jag det själv, men med små interna diskussioner om varför det 

inte funkade eller varför det funkade som det gjorde. 

I felsökningssituationer är diskussionen av stor vikt, då reparatörerna förhandlar fram vad som 

kan anses vara giltig kunskap i det direkta arbetet. Att lära sig felsökning på egen hand 

beskrivs som väldigt svårt. Reparatörerna samarbetar genom informell diskussion för att lösa 

problemet, vilket skapar en delaktighet och gemenskap mellan reparatörerna, oavsett om det 

är inom det egna arbetslaget eller mellan arbetslag. Den informella diskussionen leder till 

ökad delaktighet och gemenskap, som leder till förhandling om vad som är sann kunskap, 

vilket sedan leder till utveckling i repertoarer och kunskap (Wenger, 2000). 

ID3 beskriver hur felsökning i arbetet går till, vilket sker dels genom att läsa kretsscheman, 

dels genom tidigare kunskaper. Det innebär att individens kunskaper och 

problemlösningsförmåga sätts på prov. Målet blir att lösa problemet, vilket stämmer överens 

med vad Olofsson beskriver som avsiktligt informellt lärande (Olofsson, 2017).  

 

5.2 Lärande genom tillhörighet 

 

En påverkande faktor för lärande är känslan av tillhörighet till ett community. Hur man som 

individ upplever att man tillhör ett visst community är individuellt. Reparatörens bild av sin 

egen identitet i relation till sitt community påverkar hur denne känner tillhörighet (Wenger, 

2000). Genom att vara en aktivt deltagande kollega i olika sociala sammanhang på 

arbetsplatsen så kan känslan av tillhörighet och identitetsskapande komma att stärka 

reparatören, som i sin tur leder till ökade möjligheter för lärande. Att ha en identitet och känna 

tillhörighet till ett community leder till ökat självförtroende, som sedan påverkar hur man lär 

sig informellt (Olofsson, 2017).   

ID1: Jag trivs bra på mitt lag, vi funkar bra som lag, jag tycker det är helt okej, så.. Det är 

kul att jobba, vi reparatörer har ju en viktig roll tänker jag, eftersom folk måste ju komma 

till jobbet. Sen kanske inte alla tycker precis som, du vet, men ändå. Även om ledningen 

försöker spara in här och där och reservdelar har blivit sämre o sånt, så är det roligt att 

tänka att man jobbar med såna stora saker som alla är beroende av. Man gör bra för 

andra lixom. 

ID4: Vi gör ju ett väldigt viktigt arbete, och vi är duktiga på det, i alla fall vi som kan 

jobbet. Jag får ofta springa i hallen [uppställningsplats för tåg] där jag ibland träffar 

förare och andra, och det är ju till dom vi levererar, till förarna… dom tar ju sen tågen i 

trafik, och om vi inte gjort ett bra jobb så kommer det bli problem, och då får vi backjobb, 

eller ja vi får göra om helt enkelt. 

Ur intervjuutsagorna kan vi urskilja hur reparatörerna upplever att de har en viktig roll och 

hur de känner tillhörighet till andra reparatörer vid MTR Tech. Arbetet beskrivs som 

samhällsviktigt och reparatörerna föreställer sig det större sammanhanget genom fantasin. 

Reparatörerna visar engagemang i arbetet, vilket tillsammans med fantasi är ett 

förhållningssätt för att känna tillhörighet till ett community (Wenger, 2000). Reparatörerna 

känner en viss tillhörighet men denna begränsas till det egna arbetslaget. Relationen till 

ledningen verkar komplicerad, vilket leder till ett minskat informellt lärande (Olofsson, 2017) 

och det måste till förändringar för att frambringa en lärande arbetsplats. I intervjuutsagorna 

beskriver reparatörerna rådande situation. 

ID3: Mellan golvet och ledningen är det ganska svårt, för ledningen läser bara siffrorna, 

dom läser produktionssiffror, och det är svårt för oss eftersom vi bara får delar av bilden 

hela tiden, så vi hänger inte riktigt med på hur ledningen vill att det ska bli. 
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ID1: Ledningen inte kommit till rätta med att få ordning och reda än, för rutiner och 

arbetssätt som passar alla och funkar bra. Alla måste jobba enhetligt o skapa samma mål, 

då kommer det funka. Så det är rutiner och ledarskap som måste förändras. 

Det som reparatörerna uttrycker är en viss frustration över ledningens sätt att kommunicera 

information samt att det råder oordning på arbetsplatsen. MTR Tech har under flera års tid 

varit i olika förändringsprocesser och förändringar innebär ofta att man träder in på okänd 

mark. Det torde vara svårt för både ledning och personal att få en klar bild av situationen. Ett 

sätt att lösa det är genom införandet av likartade rutiner för samtliga arbetslag. Det innebär att 

medlemmar i ett community kommer att känna igen sig i hur andra arbetar och därmed kunna 

ta del av deras handlande, vilket bidrar till ökad kunskap (Wenger, 2000).  

Ett sätt att stärka företaget och dess medlemmar är att skapa en större förståelse för varandras 

roller inom ett community. 

ID2: Alla lever sitt eget liv… vi måste få mycket mer insikt i varandras arbetsroller och 

utmaningar, för idag så som reparatör så har man en helt annan bild på vad en 

arbetsledare gör, och det gäller samma sak till planeraren som ser på saken ur sitt 

perspektiv, som kanske inte stämmer med verkligheten. Rangerare har också en egen bild 

av hur saker ska gå till, så vi måste lära oss mer om varandra, om våra roller och vad vi 

gör på jobbet, det krävs en mycket bättre insikt i det hela, vilket kommer minska 

konflikterna mycket.  

Reparatören beskriver ett tillvägagångssätt som ämnar skapa större förståelse för varandra, 

vilket i sin tur stärker den egna individen och dennes världsbild. Genom att tydliggöra och 

stärka rollerna så bildas också ömsesidighet och en utveckling av repertoarer främjas 

(Wenger, 2000). Genom denna process kan också företagskulturen komma att förändras, 

vilket kan främja det informella lärandet (Olofsson, 2017).   

 

5.2.1 Lärande genom identitetsskapande 

 

Identiteten i ett community är avgörande för vad individen anser är värt att lära och inte. 

Individens identitet påverkar hur denne ser på kunskap, men också hur denne identifierar sig 

med olika communities (Wenger, 2000). Identiteten är viktig hos reparatörerna vid MTR 

Tech, särskilt då vi konstaterat att det råder brist på vidareutbildningar. För att fortsätta 

utvecklas på arbetsplatsen måste individen ha en vilja och ett intresse i att lära sig nya 

kunskaper (Wenger, 2000).  

ID3: Jag vill generellt sett utvecklas för att jag tycker om jobbet jag gör, så därför vill jag 

lära mig nya saker och inte stagnera där jag är. Jag kan bara var där jag är, jag kan inte 

vidareutveckla mig som reparatör egentligen, jag kan inte bli på någon annan officiell titel. 

ID4: De nyanställda är väl inte sådär jättepigga på att lära sig alltid, särskilt inte dom där 

från ****, dom har ju inte alls den kompetens som krävs egentligen, och det känns inte ens 

som att dom vill va här, så ja. Jag tror väl att dom kanske känner sig lite utanför eftersom 

dom är från ett annat bolag från början, men man får väl hoppas dom blir del av det snart. 

Att vilja lära sig arbetet visar på att man skapat sig en identitet på arbetsplatsen och att man 

känner en viss tillhörighet (Wenger, 2000). Däremot är det inte alla som identifierar sig på 

samma sätt som ID3. Nyanställda reparatörer som kommit in från ett annat företag tycks inte 

vilja lära sig arbetet, vilket kan bero på den egna synen av sin identitet i företaget. Att vara 

nyanställd och att sakna vissa kompetenser och erfarenheter, samtidigt som man kanske 

upplever det som svårt att identifiera sig med företaget kan leda till att viljan att lära i arbetet 

minskar (Wenger, 2000). 
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5.3 Möjligheter till vidareutveckling 

 

Vidareutbildningar är ett bra sätt att underhålla och utveckla kunskaper. Kompetenser och 

erfarenheter är beroende av varandra, och när erfarenheten ökar måste kompetensen följa, 

annars stagnerar lärandet (Wenger, 2000). Det är således viktigt att skapa en lärande miljö på 

arbetsplatsen. Utifrån intervjudeltagarnas utsagor finns idag inga fortbildningar inom 

reparatörsområdet på MTR Tech. En av intervjudeltagarna berättar att det behövs fler 

fortbildningar vid MTR Tech för att kunna säkerhetsställa att personalen uppdaterar sin 

vagnskompetens. Särskilt viktigt är utbildningar i datakunskaper för den äldre personalen, 

menar en av intervjudeltagarna nedan. 

ID3: Jag tycker det borde finnas mer utbildning för erfaren personal. Det finns dom som är 

äldre, alltså typ 50 plus, som har väldigt lite datakunskaper. Dom låser sig när man ska 

göra vissa felsökningar. Saker som tar upp emot 10 minuter tar ibland upp till 1,5 timmar 

för dom, dom är väldigt osäkra på vissa nivåer, så grundläggande datautbildningar hade 

varit väldigt bra.  

Det som intervjudeltagaren beskriver är en önskan om fler utbildningar, där framförallt IT-

utbildningar lyfts fram som särskilt relevant för arbetet. Äldre reparatörer upplevs ha en god 

vagnskännedom och kunskap i arbetet, men deras kunskap av datasystem motsvarar inte det 

som krävs för att kunna utföra arbetet med god kvalitet i rimlig tid. Genom utbildning i 

datakunskap kan lärande hos erfarna reparatörer stimuleras, vilket kan leda till ett bättre 

arbetstempo och arbetsfördelning, som vidare kan stimulera det informella lärandet (Olofsson, 

2017).  

De nyare tågen (C20) inom Stockholms tunnelbana drivs av olika datasystem, där mycket av 

arbetet gällande felsökning utförs med hjälp av datorer. Men det är inte bara utbildningar 

inom datakunskap som är relevanta. Två av intervjudeltagarna berättar: 

ID1: Jag skulle gärna önska fler utbildningar med särskild fokus på olika delar, så man får 

bli bättre på jobbet… Ja men till exempel få genomgående utbildningar i till exempel 

ventilationen, där känns det som att många inte vet hur man gör och att det blir lite 

problematiskt när alla gör olika. Jag tror att ledningen håller på och fixar utbildningar nu 

så… så vi får väl se, hoppas att man får lite djupare utbildningar så man kan känna sig 

tryggare i arbetet, framförallt också så man vet att andra gör jobbet på rätt sätt, tänker 

jag. 

ID3: Det behövs också vissa nischade utbildningar på olika delar av vagnarna, vi har till 

exempel önskat en officiell utbildning på ventilationen i typ 10 år, till exempel. Så det finns 

vissa områden på vagnarna som behöver särskild utbildning, men jag vet inte hur det nya 

utbildningspaketet kommer se ut o bli, jag vet inte vad dom jobbar på. 

Båda utsagor beskriver hur särskilda utbildningar borde tas fram för att öka kompetensen i hur 

arbetet utförs och främja lärande på arbetsplatsen. Genom utbildningar bildas ny kompetens, 

som sedan stärks genom erfarenheten (Wenger, 2000). Reparatörerna talar om ett kommande 

utbildningspaket, vilket innebär att det pågår en utbildningsreform inom MTR Tech. Hur 

dessa utbildningar kommer att se ut är svårt att svara på, men att det pågår en 

utbildningsreform innebär att MTR Tech uppmärksammat ett behov för förändring. 

Utbildningar är ett verktyg för att främja lärande på en arbetsplats, som i sin tur utvecklar 

personalen och stärker organisationen i sin helhet (Wenger, 2000).  
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5.3.1 Möjligheter till annan utveckling 

 

Reparatörers lärande på MTR Tech kännetecknas av att man lär sig teorin kring vagnsarbete 

som sedan omsätts i praktiken. När man lärt sig de flesta arbetsuppgifterna, då kompetens och 

erfarenhet planar ut (Wenger, 2000), så kan lärandet komma att stagnera. Ett av skälen kan 

ses vara bristen på vidareutbildningar inom MTR Tech för reparatörer. 

ID1: I dagens läge så, jag gick ju gamla utbildningspaketet, varav jag gick igenom i 

princip, men inte allt, ca 70 till 80 procent av gamla utbildningspaketet, och det är nu 

borta, så jag har inga officiella vidareutbildningar att gå. Jag har svårt att vidareutbilda 

mig så på jobbet, om jag inte gör det via kollegor till exempel vid felsökning eller liknande 

tips och tricks.  

ID2: Det som man kan lära sig på jobbet är felsökning, om det finns rätt person i det laget, 

så hjälper det riktigt mycket. Man kan också få upp scheman på saker och ting på vagnen, 

så man kan lära sig själv, men det är riktigt svårt, om man gör det själv så är det riktigt 

svårt, om man inte har mycket erfarenhet sen tidigare. 

Ett sätt att stimulera lärandet för den erfarne är att lära sig felsökning. Felsökning skiljer sig 

från det ordinarie arbetet genom att det inte finns ett bästa sätt att utföra arbetet på. Att utföra 

felsökning beskrivs som väldigt komplex och det finns flertalet variabler att ta hänsyn till. Det 

saknas också tillräckligt genomgående instruktioner för hur felsökning ska gå till, vilket leder 

till att kunskap måste sökas på andra håll, vilket främjar det informella lärandet (Olofsson, 

2017). Den metod som ligger till grund för att lära sig felsökning är först och främst genom 

att läsa instruktioner, men sedan vänder man sig med frågor till kollegor.   

Felsökning kan ses som den inofficiella vidareutbildning som finns i dagsläget för reparatörer, 

om man inte har för avsikt att arbeta på kontor. Möjligheterna att utvecklas som reparatör på 

annat sätt än genom felsökning upplevs som svårt och att klättra på karriärstegen inom 

företaget innebär vanligen att man får hänga verkstadskläderna åt sidan.  

ID3: Utvecklingsmöjligheterna på jobbet är extremt begränsade. Enda sättet som man kan 

officiellt jobba sig uppåt, i en någorlunda reparatörsroll, är genom att bli instruktör […]  I 

dagens läge så är det enda sättet som reparatör vid MTR Tech att utvecklas på 

arbetsplatsen är att söka kontorsroller. Det är dom enda officiella nivåerna, du kan bara 

gå från golvet till kontor. 

ID4: Det är svårt att göra andra saker ändå. När man lärt sig laga vagnar så finns bara 

det, man kan inte nischa in sig på specifika saker, åtminstone inte officiellt, utan det är väl 

mer om man har särskilt intresse för ett område, till exempel oljerummet, så kan man väl 

bli ansvarig för det rummet.  

Att utvecklas i rollen som reparatör upplevs svårt, då arbetet i sig är väldigt nischat, trots 

varierande arbetsuppgifter. Det finns enbart en instruktörsposition vid varje verkstadsdepå, 

vilket innebär att reparatörer som vill utvecklas och bli instruktör får vänta tills tjänsten blir 

ledig, eller söka tjänsten vid annan depå. Kontorsroller är också relativt begränsade för 

reparatörer. Man har framförallt möjlighet att söka sig till arbetsledare och biträdande 

arbetsledare. Möjligheter att utvecklas i dagsläget är genom felsökning, men också genom 

ansvarstagande för olika områden. Lärandet kan därmed komma att minska eftersom det finns 

ett begränsat antal möjligheter att hämta nya kunskaper som reparatör (Wenger, 2000). 
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5.4 Sammanfattning 
 

Hur man lär sig arbetet vid MTR Tech beror på vilka kompetenser och erfarenheter man har i 

relation till andra kollegor. Som oerfaren reparatör har man goda möjligheter att lära sig 

arbetet. Det finns flera grundläggande utbildningar, som sedan omsätts i praktiskt arbete med 

stöd av både instruktioner och handledare. Denna process leder till ökad kunskap och 

erfarenhet hos reparatören. Den erfarne reparatören föredrar informella diskussioner i det 

dagliga arbetet, då instruktioner i dagsläget inte täcker alla typer av vagnsfel. Genom samtal 

kan felorsaker och lösningar enklare identifieras då man utbyter kompetenser och erfarenheter 

med andra erfarna kollegor. Reparatörer lär alltså dels genom att läsa instruktioner men också 

genom social interaktion med varandra. 

Reparatörerna uttrycker vissa begränsningar i möjligheterna att lära och utvecklas i arbetet. 

För att utvecklas i sitt arbete måste den erfarne reparatören i dagsläget ägna sig åt felsökning 

som en typ av informell vidareutbildning. Lärandet minskar i takt med att personalen blir mer 

erfaren, vilket beror på få utvecklingsmöjligheter. Reparatörerna hoppas att det nya 

utbildningspaketet ska innehålla utbildningar för erfaren personal, både i det direkta arbetet 

men också utbildningar i datahantering för personal som saknar sådan kompetens.  

Känslan av att tillhöra organisationen är delad. Reparatörerna upplever en god tillhörighet till 

det egna arbetslaget men upplever känslan av tillhörighet till MTR Tech som mer distanserad. 

Distansen mellan ledningsgruppen och reparatörerna upplevs som stor, vilket leder till att 

lärande genom en känsla av tillhörighet hämmas i viss utsträckning. Vad som vidare påverkar 

känslan av tillhörighet är synen på den egna identiteten, som däremot upplevs vara stor. 

Reparatörerna i studien känner sig trygga i sitt arbete och menar att arbetet är viktigt, vilket 

bidrar till en ökad gemenskap, som i sin tur leder till ökat lärande i communityt.  
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6. Diskussion 
 

I detta avsnitt förs en diskussion baserat på resultat- och analysdelen. Diskussionen lyfter 

forskningsresultatet i relation till tidigare forskning men också tankar kring resultatet. Vidare 

presenteras en konklusion följt av förslag till vidare forskning.  

Syftet med studien var att skapa en förståelse för hur reparatörer upplever lärande och 

utveckling i det dagliga arbetet. Genom det empiriska materialet studerades dessa upplevelser 

utifrån det teoretiska perspektivet Communities of Practice samt informellt lärande. Resultatet 

visade att reparatörer lär och utvecklas på olika sätt, men att det framförallt skett genom en 

social interaktion med varandra, vilket bekräftar synen på lärande i den tidigare forskningen 

(Ellström, 1996; Dale & Bell, 1999; Wenger, 2000; Milligan et al. 2014; Manuti, 2015). 

Arbetet som reparatör sker framförallt fysiskt men ställer också krav på god analytisk 

förmåga. Att arbeta och lära som reparatör stämmer överens med Rogers teori om att lära med 

hela kroppen (Rogers, 1974) och man lär genom att aktivt delta i olika aktiviteter (Brown & 

Duguid, 1991; Milligan et al. 2014).  

Reparatörer diskuterar ofta kring arbetet vilket blir ett sätt att validera och stärka varandras 

kompetenser, även om det ibland må vara omedvetet. Nya reparatörer förlitar sig i större 

utsträckning på instruktioner och frågar istället när saker och ting verkar oklart. Detta innebär 

att lärande först tar en formell ton genom studerandet av instruktioner, som sedan övergår till 

att bli informellt och därmed framföras genom diskussion. Dessutom går oerfarna ofta med en 

kollega, vilket innebär att avståndet mellan instruktion och praktiskt utförande minskar. Detta 

kan närmast liknas med studien av Littlejohn och hennes kollegor om kunskapsarbetare i en 

stor multinationell organisation. Resultatet visade att optimalt lärande sker i kombination av 

formellt och informellt lärande, vilket i detta fall blir att studera instruktioner och omsätta 

dessa i praktiken (Littlejohn et al. 2011). 

Arbetet som reparatör ställer krav på flexibilitet, då arbetsuppgifterna varierar mellan 

rutinartat arbete, som förebyggande underhåll, till akut underhåll, som istället ger individen 

större frihet och möjlighet till utveckling i arbetet. Det stämmer väl överens med hur Ellström 

beskriver kraven på individen i dagens arbete, där snabb växelverkan mellan rutinarbete och 

utvecklande arbete blivit allt viktigare (Ellström, 1996). 

Däremot tycks arbete utefter instruktioner inte vara rutin. ID4 och ID1 berättar hur rutiner bör 

upprättas för hur man utför arbetet. ID1 beskriver vidare att alla måste börja jobba enhetligt, 

vilket jag tolkar som att det råder olikheter i hur arbetet utförs på arbetsplatsen. Att det råder 

olikheter kan bero på flera orsaker. Vissa instruktioner kan vara förlegade medan andra 

kanske är svåra att tolka eller förstå. Några reparatörer kanske har funnit bättre arbetsmetoder 

för arbetet än vad instruktionen visar, medan andra kanske inte upplever det möjligt att arbeta 

enligt instruktion på grund av tidsaspekter. Vad skälen till olikheterna är lämnar jag osagt, 

men att lyckas implementera rutiner för samtliga arbetare kan leda till en ökad förståelse för 

arbetet, för sig själv och för andra kollegor, vilket kan främja lärande på arbetsplatsen 

(Wenger, 2000).  

MTR Tech har genomgått flera förändringar vilket påverkat företaget och dess medlemmar i 

stort. Det kan vara så att reparatörer upplever bristande tillhörighet till företaget eftersom de 

inte hänger med på förändringarna, vilket beskrivs av IP1 och IP3 i avsnitt 5.2. om 

tillhörighet. Lärandet kan falla sekundärt då fokus hamnar på att anpassa sig till nya riktlinjer 

och mål. Förändringar är nödvändiga för ett företags fortsatta anpassningsförmåga och 

konkurrenskraftighet (Paulsen, 2010). Jag tror att förändringar enklare kan genomföras om 

företagsledningen kan bli bättre på att förmedla förändringen. Det skulle kunna ske genom att 
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tydligt beskriva visionen och vad som kommer att krävas av personalen. Det skulle i sin tur 

kunna leda till att personalen blir mer mottaglig för förändring, eftersom de skapar en bild av 

vart företaget är på väg och vad som krävs för att nå dit.  

 

6.1 Konklusion 
 

Denna studies bidrag till forskning inom lärande är framförallt att lärande sker i en 

kombination av formellt och informellt lärande hos reparatörer på MTR Tech. Instruktioner 

lägger grunden för lärandet som, i takt med att kompetenser och erfarenheter höjs, mer 

övergår till en form av informellt lärande. Det informella lärandet tar vid eftersom det inte 

finns utrymme för formellt lärande när man genomgått samtliga utbildningar som föreligger 

reparatörerna. Denna studie kan således bidra med en ökad förståelse för hur lärandet 

fortsätter när det inte längre finns utbildningar att tillgå. Dessutom kan studien fungera som en 

introduktion till fortsatta studier för reparatörers lärande och utveckling i arbetet vid MTR 

Tech, som vid andra liknande företag.  

Något som MTR Tech skulle kunna bli bättre på är att samarbeta över arbetslagen. Samtliga 

reparatörer är anställda för att leverera hela, rena och säkra tåg till trafiken. Det gäller för 

samtliga arbetslag. Reparatörerna tycks ha olika syn på hur arbetet utförs, samt hur det 

faktiskt blir utfört, vilket leder till osämja och gnäll. Att skapa en större förståelse för 

varandras arbeten och utformning av en enhetlig arbetsmetod kan öka samarbetsviljan på 

MTR Tech. Viktigt att poängtera här är att detta är enbart spekulationer. Det lär finnas många 

faktorer som påverkar samarbetsviljan vid MTR Tech, vilket vidare kan undersökas i en 

framtida studie. 

 

6.2. Förslag på framtida forskning 
 

I slutet av en intervju berättade en intervjudeltagare att hen hellre hade jobbat vid en av de 

andra verkstadsdepåerna. Jag frågade varför reparatören ville jobba vid just den depå som 

nämndes och svaret blev att ”stämningen är så mycket bättre där”. Det fick mig att tänka att 

det vore intressant i en framtida studie att undersöka hur reparatörer lär och utvecklas vid 

andra verkstadsdepåer. Grundläggande utbildningar är densamma för reparatörerna, oavsett 

depå, vilket innebär att andra faktorer påverkar lärandet och utvecklingen. Insamling av 

empiriskt material skulle kunna ske genom en enkätstudie. Genom enkätstudien kan man få 

ett empiriskt material som kan användas för att jämföra synen på lärande och utveckling 

mellan depåerna. Att studera andra depåer skulle bidra till en ökad kunskap och förståelse för 

reparatörers lärande och utveckling i arbetet, vilket jag tror ledningen vid MTR Tech skulle ha 

nytta av.  

Ett annat förslag skulle vara att studera hur tågreparatörer i andra företag upplever sina 

möjligheter till lärande och utveckling. Det vore intressant att se om det finns skillnader i 

synen på kunskap och lärande mellan reparatörer vid MTR Tech och reparatörer vid andra 

tågbolag. En sådan undersökning skulle kunna utföras genom en observationsstudie där man 

får följa reparatörerna i det dagliga arbetet vid de olika arbetsplatserna. Att studera hur 

reparatörer lär och utvecklas vid andra företag skulle kunna bidra till vidgade perspektiv och 

en ökad förståelse för andras- och det egna arbetet.  

 



31 
 

Det skulle också vara intressant att studera hur det nya utbildningspaketet kommer att påverka 

reparatörers inlärningskurva i det dagliga arbetet. Har det blivit bättre? Har det blivit sämre? 

Vad är nytt och vad är gammalt? Insamling av material skulle kunna ske genom 

dokumentanalys av tidigare utbildningspärmar och beskrivningar, som sedan ställs mot det 

nya utbildningsmaterialet. För att skapa en förståelse för materialet skulle djupgående 

intervjuer med utbildare kunna genomföras. Att studera det nya utbildningspaketet skulle 

kunna bidra till förklaringar för hur man utbildar människor inom det nischade arbetet som 

tågreparatör, vilket jag spekulerar är ett relativt outforskat område inom forskningen. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev m. samtycke 

 
 

Hej! 

 

Mitt namn är John Nothin och studerar vid Uppsala Universitet. Just nu skriver jag uppsats inom 

kursen ”Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C”. Syftet med studien är att öka 

förståelsen för hur lärande och utveckling går till hos reparatörer i det dagliga arbetet. 

Förfrågan om deltagande 

Utifrån studiens syfte så finns ett intresse för hur reparatörer upplever lärande och utveckling i det 

dagliga arbetet, och jag undrar ifall Du vill delta i min studie. 

Hur studien går till 

Ifall Du väljer att delta i studien så kommer vi att genomföra en intervju. Jag kommer att ställa frågor 

kring hur du ser på ditt lärande och lärande generellt på MTR Tech. Intervjun kommer att spelas in och 

beräknas pågå cirka 30 minuter, beroende på hur mycket Du har att berätta. Inspelat material kommer 

att raderas efter att rapporten är färdigställd. Viktigt att understryka här är att fokus i studien i sin 

helhet inte ligger på de enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga intervjuer. 

Konfidentialitet 

Alla personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras 

konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med gällande personuppgiftslagen (1998:204). 

Materialet och personuppgifter kommer alltså att behandlas konfidentiellt. 

Dina rättigheter 

Du har möjligheten att närsomhelst avbryta deltagandet, utan att ange något skäl. Det förekommer 

inga sanktioner eller dylikt om du väljer att hoppa av studien. 

Studiens resultat 

Du har möjlighet att ta del av studien när den är färdigställd. Studien resultat kommer att publiceras i 

en examensuppsats som redovisas på seminarier vid Uppsala Universitet, samt på universitetets 

databas DIVA.  

Avslutningsvis 

För att jag ska få genomföra denna studie söker jag nu ditt samtycke till intervju och inspelning av 

material. Önskar Du att delta i min studie så ser jag helst att Du svarar på detta mail innan 2018-05-03, 

alternativt att Du ringer mig på numret nedan. Har Du några övriga frågor så är Du välkommen att 

höra av dig. Jag hoppas att Du väljer att delta i min studie! 

Medgivande 

 Jag vill gärna delta i studien! 

 Jag tackar tyvärr nej. 

Datum               _________________________________________ 

Underskrift       _________________________________________ 

 

Med vänliga hälsningar 

John Nothin 

073-980 03 41 

J.nothin@hotmail.com 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

 

Hur länge har du arbetat som reparatör? 

 

Kan du berätta lite kort vad som ingår i dina arbetsuppgifter som reparatör? 

 

Föredrar du att arbeta själv eller med andra? 

- Hur kommer det sig? 

Lärande och utveckling 

Hur upplever du att man lär sig arbetet som reparatör vid MTR Tech?  

Hur spelar utbildningarna in i relation till arbetet? 

Har du möjlighet att utvecklas i ditt arbete och prova nya arbetssätt? 

- Hur går det till? 

Ifall du vill lära dig något nytt på jobbet, hur går du till väga då? 

Finns det några hinder för din utveckling och ditt lärande? Vilka? 

Lärande i det direkta arbetet 

På vilket sätt utbyter du kunskap och erfarenheter med dina kollegor?  

- I vilka sammanhang sker dessa utbyten? 

Låt oss tänka att du ska utföra ett jobb med en kollega som är ganska ny i arbetet. Hur delar 

du med dig av din kunskap till din kollega? 

- Ifall du inte vet hur du ska dela med dig av din kunskap, vad gör du då?  

- Finns det någon strategi för vad man ska göra om man är ny i arbetet och vill lära sig jobbet? 

 

Om du stöter på problem i ditt arbete, där du inte vet hur du ska lösa det, hur går du tillväga? 

Att känna tillhörighet 

Trivs du på MTR Tech? 

 

Hur fungerar samarbetet med reparatörer i andra arbetslag tycker du? 

 

Belönas du för dina insatser?  

 

Upplever du att dina arbetsuppgifter är viktiga? 

 

Upplever du att MTR Tech fokuserar på att behålla och utveckla reparatörernas kunskap? 

 


