
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Examensarbete i 

Pedagogik med 

inriktning mot vuxna 

och arbetsliv C, 15 hp 

 

 

Mål- och resultatstyrning + 

kompetensutveckling = sant? 
 

En kvalitativ studie om kompetensutveckling 

inom rekryterings- och bemanningsbranschen 

Malin Källström 

Mattias Persson 

Rapport HT 2019 

Handledare: Andreas Rydberg   

Examinator:  Esther Hauer 



 2 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om kompetensutveckling inom den mål- 

och resultatstyrda bemannings- och rekryteringsbranschen. För att besvara syftet har följande 

frågeställningar formulerats: Vilka förutsättningar finns för kompetensutveckling, Vilka 

faktorer främjar respektive motverkar att kompetensutveckling resulterar i lärande samt Hur 

påverkas lärandet inom en mål- och resultatstyrd verksamhet. För att besvara detta har vi 

utgått från ett teoretiskt ramverk rörande kompetensutveckling, 

kompetensutvecklingsaktiviteter och teoribildning om kollektivt lärande. Studien har en 

kvalitativ ansats och empirin består utav åtta stycken semistrukturerade intervjuer med 

rekryterare på ett stort bemannings- och rekryteringsföretag i Sverige.  

 

Resultatet visar på goda förutsättningar för kompetensutveckling vad gäller såväl formella, 

som icke-formella kompetensutvecklingsaktiviteter som informellt lärande i det dagliga 

arbetet. Faktorer som visat sig främja att kompetensutveckling resulterar i lärande är att 

innehåll från formella utbildningar är aktuellt och case-baserat samt att rekryterarna ges 

utrymme för såväl reflektion över sitt eget och andras handlande som att få sitta i öppet 

kontorslandskap. Faktorer som framkommer motverka det upplevda lärandet är att man inte 

alltid vågar be kollegor om hjälp samt att den påtagliga tidsbristen resulterar i att man snarare 

släcker kortsiktiga bränder, än att få dra lärdomar och lära sig inför framtiden. Resultatet visar 

även att företagets strikta mål- och resultatstyrning kan få såväl positiva som negativa 

konsekvenser för lärandet.  

 

Nyckelord: Kompetensutveckling, kollektivt lärande, målstyrning, resultatstyrning 
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Abstract 

The aim with this study is to contribute with knowledge about competence development 

within the goal- and result oriented staffing and recruitment industry. For reaching the aim of 

the study the following questions are being asked: what the conditions are for competence 

development, what factors promotes or counteracts competence development to result in 

learning and also how is learning affected in a goal- and result oriented industry. The base 

for answering these questions is a theoretical framework consisting of competence 

development, competence development activities and the theory of team learning. The study 

has a qualitative onset and the empirics consists of eight semi structured interviews with 

recruiters in a big staffing and recruitment company in Sweden.  

 

The results indicate good conditions for competence development in terms of formal and non-

formal competence development activities as well as informal learning in the daily work. 

Factors that is shown to promote that competence development results in learning is that the 

content in formal training is up-to-date and based on actual cases, as well as the recruiters are 

given space for reflection over the actions of their own and others, as well as sitting in an 

open office space. Factors that is shown to counteract the experienced learning is not daring to 

ask for help from colleagues as well as the substantial lack of time resulting in shortsighted 

extinguishing of fires instead of learning for what is to come. The results also reveal that the 

company's strict result- and goal orientation could have both positive as well as negative 

consequences for learning.   

 

Keywords: Competence development, team learning, goal-oriented management, result- 

oriented management 
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1.0 Inledning 

Arbetsmarknaden förändras i rasande takt och har under de senaste åren genomgått ett 

maktskifte. Det talas om ”kandidaternas marknad”, en marknad där arbetsgivarens 

kompetensbehov ökar i takt med att konkurrensen om kompetens hårdnar (Ypai, 2019). 

Arbetsmarknaden kännetecknas idag av en rörlighet i högre grad, inom vilken svenskarna 

byter arbeten med endast ett par års mellanrum (SCB, 2019). För att tillgodose företagens 

kompetensbehov finns åtminstone två valmöjligheter; att rekrytera ny personal eller vidta 

åtgärder i syfte att öka befintlig personals förutsättningar för lärande (Rönnqvist, 2001). Det 

råder inga tvivel om att behovet av kompetensutveckling blir allt större. En ny studie från 

World Economic Forums (2018) visar att mer än 40% av de kompetenser som krävs i arbetet 

kommer behöva ersättas inom en femårsperiod. Vidare visar studien att 54% av alla anställda 

kommer vara i behov av kompetenshöjning innan år 2022. Ju snabbare världen förändras, 

desto kortare behöver vägen mellan förändrade arbetssätt och etablerad kompetens vara. 

 

I arbetslivet förknippas kompetensutveckling inte sällan med produktivitet och effektivitet 

(Nilsson, 2003). Med anledning av detta investerar allt fler företag stora kapital i sina 

mänskliga resurser genom olika kompetensutvecklingsaktiviteter som ett led i att stärka sin 

konkurrenskraft (Kock, 2010). Inom den privata sektorn ställs höga krav på prestation och 

leverans, vilket mestadels leder till goda effekter för verksamheten. Det uppskruvade 

arbetstempot är vardag för många medarbetare, men bristen på tid utgör inte sällan en 

akilleshäl för många företag inom den privata sektorn. Vissa menar att rutinstyrda arbetssätt 

kan bidra till den stabilitet och förutsägbarhet som utgör en viktig bas för att verksamheten 

ska bli effektiv. Samtidigt anser andra att rutiniseringen kan förhindra såväl lärande som 

nytänkande för både verksamheten och medarbetarna (Ellström, 2010). Dessa höga 

produktions- och effektivitetskrav kan riskera att tränga ut möjligheterna till lärande och 

kompetensutveckling (Kock, 2010). 

 

Det är i huvudsak mycket förekommande med forskning om kompetensutveckling inom 

offentlig sektor, främst inom sjukvården (Clarke, 2005; Erault, 2007; Wolfson, Mathieu, 

Tannenbaum, & Maynard, 2019) samt inom skolväsendet (Martišauskienė, 2009; Dekker-

Groen; Van der Schaaf & Stokking, 2013; Van Buuren & Edelenbos, 2013). Andra studier 

fokuserar på vilka ekonomiska effekter kompetensutvecklingsaktiviteterna medför för 

verksamheten i form av ökad effektivitet, produktivitet och lönsamhet (Park & Jacobs, 2011; 
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Khoreva, Vaiman & Van Zalk, 2017). Desto mindre studier har dock identifierats inom privat 

sektor (Choi & Jacobs, 2011; Ellström & Kock, 2011). Inte minst inom rekryterings- och 

bemanningsbranschen där ingen studie hittats. 

 

En ny mätning från svenskt kvalitetsindex (2019) visar att rekryterings- och 

bemanningsbranschen kommer spela en allt viktigare roll framöver för samhällets framtida 

kompetensförsörjning i takt med att Arbetsförmedlingen reformeras. Detta ställer högra krav 

på att Kompetensföretagen kan förmedla rätt person med rätt kompetens då befintliga behov 

förändras och nya uppstår. För att tillgodose kunders personalbehov, är det dock av yttersta 

vikt att rekryterarna själva besitter rätt kompetens. Detta till trots att ingen tidigare studie 

hittats som berör området kompetensutveckling inom rekryterings- och 

bemanningsbranschen. Således ämnar denna studie minska kunskapsluckan gällande mål- och 

resultatstyrningens påverkan för kompetensutveckling och lärande inom branschen genom att 

intervjua rekryterare.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att bidra med kunskap om kompetensutveckling inom den mål- och resultatstyrda 

bemannings- och rekryteringsbranschen. För att besvara syftet har följande frågeställningar 

formulerats: 

 

• Vilka förutsättningar finns för kompetensutveckling? 

• Vilka faktorer främjar respektive motverkar att kompetensutveckling resulterar i 

lärande? 

• Hur påverkas lärandet inom en mål- och resultatstyrd verksamhet? 

 

1.2 Avgränsningar 

Kompetensutveckling är ett brett område, därav har vi begränsat oss till att undersöka 

rekryterares upplevelser av kompetensutveckling närmare. Rekryterare kommer användas 

som ett samlingsnamn inom denna studie för rollerna som konsultchef, rekryteringskonsult 

och rekryteringskoordinator- då dessa samtliga arbetar inom rekrytering. Undersökningen 

genomförs på två olika kontor inom samma rekryterings- och bemanningsföretag i 

Stockholm. Hade vi haft en längre tidsram för genomförande av denna studie hade det varit 

intressant att jämföra vilka förutsättningar som finns för kompetensutveckling inom flera 
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rekryterings- och bemanningsföretag, men då tiden var begränsad valde vi att endast 

undersöka ett företag för att verkligen kunna gå in på djupet. Som tidigare nämnt kan 

kompetensutvecklingen ha positiva effekter på verksamhetsnivå och bidra till ökad 

effektivitet, men ekonomiska effekter av kompetensutvecklingen kommer lämnas därhän då 

studien görs inom ramen för pedagogik med inriktning mot arbetsliv. En ytterligare 

avgränsning har varit att kontakta rekryterare som har minst 1 års erfarenhet i rollen. Detta för 

att undvika att förväxla kompetensutvecklingsaktiviteter med företagets utbildningsprogram 

för nyanställda. Vi har vidare avgränsat oss till rekryterare som arbetar heltid.  

 

1.3 Bakgrund 

Nedan följer en beskrivning av företagets verksamhet inom vilken vi genomfört 

undersökningen. I anonymitetssyfte kommer företaget hädanefter att benämnas som 

företaget.  

  

Företaget är ett internationellt rekryterings- och bemanningsföretag som i huvudsak bedriver 

verksamhet i Sverige. Verksamheten i Stockholm är fördelade på 4 kontor och inom ramen 

för denna studie har 2 av dessa kontor studerats. Då företaget har både rekrytering och 

bemanning som sin kärnverksamhet kan arbetssökanden bli anställda antingen direkt hos 

kunden med personalbehov alternativt anställda hos företaget och arbeta som konsulter ute 

hos kunden. Företagets verksamhet är huvudsakligen uppdelat i två delar: sälj och leverans. 

Säljavdelningen arbetar med prospektering, omvärldsbevakning samt med försäljning av 

företagets rekryterings- och bemanningstjänster. På leveranssidan jobbar lite olika roller som 

alla har gemensamt att de arbetar med rekrytering av kandidater eller konsulter till olika roller 

för kunds räkning. 

 

Som konsultchef arbetar man enbart på bemanningssidan och ansvarar för sina egna 

rekryteringsprocesser. I rollen ingår att rekrytera konsulter till sina kunders verksamhet, 

bevara kundrelationer samt ha arbetsgivaransvar för de konsulter som anställs via företaget 

och arbetar på uppdrag ute hos kund. Varje konsultchef har en rekryteringsassistent till 

förfogande för avlastning två heldagar i veckan. Rekryteringskonsulterna har istället en 

rekryteringskoordinator som avlastar dem två heldagar i veckan. Som rekryteringskonsult 

arbetar du enbart med rekrytering, det vill säga med uppdrag där arbetssökanden blir anställda 

direkt hos kunden. Således har man inget arbetsgivaransvar över några konsulter.  
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2.0 Teoretisk ramverk 

Undersökningen utgår från ett teoretiskt ramverk rörande kompetensutveckling, 

kompetensutvecklingsaktiviteter och teoribildning om kollektivt lärande. Detta ramverk 

används senare i undersökningen för att relatera och analysera resultatet utifrån. Dess relevans 

ligger i att undersökningen ämnar bidra med kunskap om kompetensutveckling där lärandet är 

en viktig del för att kompetensutveckling skall ske. Begreppen kompetensutveckling och 

kompetensutvecklingsaktiviteter hjälper oss besvara frågeställningen om förutsättningar för 

kompetensutveckling. Teoribildningen om kollektivt lärande används sedan för att besvara 

frågorna om hur lärandet påverkas inom en mål- och resultatstyrd verksamhet och vilka 

faktorer som främjar, respektive motverkar att kompetensutveckling resulterar i lärande. 

2.1 Kompetensutveckling 

För att kunna yttra sig om studiens syfte, att bidra med kunskap om kompetensutveckling 

inom bemannings- och rekryteringsbranschen, är det ytterst relevant att tydliggöra vad som i 

denna studie avses med kompetens eftersom det finns en rad olika definitioner av begreppet. 

  

Granberg och Ohlsson (2005) beskriver kompetens som en integration mellan de personliga 

egenskaper och konkreta förmågor som krävs för att hantera en särskild situation, där 

kompetensen alltid är förenad med en särskild uppgift och ett särskilt sammanhang. Den 

gemensamma nämnaren av många definitioner är att kompetens avser en individs eller ett 

kollektivs förmåga att utföra vissa aktiviteter eller uppgifter (Rönnqvist, 2001). 

  

Fortsättningsvis definierar Ellström (1992) begreppet kompetens som en individs 

handlingsförmåga, vilken kan förknippas med en särskild uppgift, situation eller 

sammanhang. Således är kompetens beroende av kontexten, vilket innebär att en kompetens 

som är nödvändig på en arbetsplats, inte nödvändigtvis måste vara det på en annan. 

Kompetens är med andra ord en förmåga som resulterar i att individer kan utföra sitt arbete 

framgångsrikt i enlighet med andras eller egna kriterier. Begreppet innefattar även förmågan 

att identifiera, dra nytta av samt bredda det arbetet som tillhandahålls individen. I denna 

studie kommer vi utgå ifrån Ellströms definition av kompetens.  
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Likaså är det av intresse att definiera vad som ryms inom begreppet kompetensutveckling i 

denna studie. Ellström (1992) beskriver kompetensutveckling som ”olika åtgärdssystem som 

kan utnyttjas för att påverka utbudet av kvalifikationer på den interna arbetsmarknaden”. 

Till skillnad från kompetens, syftar alltså kompetensutveckling på aktiviteter och åtgärder 

som kan vidtas för att öka individens potentiella handlingsförmåga i en viss kontext. 

 

2.1.1 Kompetensutvecklingsaktiviteter 

Då det inte föreligger någon samstämmig bild gällande vilka aktiviteter som betraktas vara 

just kompetensutveckling (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 2011), kommer även 

dessa specificeras. Enligt Rönnqvists (2001) definition inryms fyra olika delar i begreppet 

kompetensutvecklingsaktiviteter. Dessa är rekrytering, formella utbildningsaktiviteter, icke-

formella utbildningsaktiviteter samt informellt lärande i det dagliga arbetet. 

  

Rönnqvist (2001) beskriver att rekrytering tar sikte på att anställa personal på den yttre 

arbetsmarknaden, medan formella utbildningsaktiviteter avser planerade och organiserade 

utbildningar, såsom kurser eller föreläsningar. Dessa kan ske både internt eller externt. Till 

skillnad från formella utbildningsaktiviteter, har de icke-formella utbildningsaktiviteterna en 

lägre planerings- och organiseringsgrad och avser olika insatser där utbildningsmoment 

förekommer. Konferenser, personalmöten och självstudier är exempel på sådana moment. 

Informellt lärande i det dagliga arbetet avser åtgärder som syftar till att förbättra 

förutsättningarna för lärandet i det dagliga arbetet. Exempelvis genom samtal mellan kollegor 

om arbetet, förändrade arbetsuppgifter och arbetsrotation. 

  

Ellström (2010) återger en liknande syn på begreppet, men lyfter även fram befordran som en 

kompetensutvecklingsaktivitet. Utöver rekrytering och befordran, belyser han även utbildning 

eller träning av anställda, vilket kan liknas med Rönnqvist formella utbildningsaktiviteter. 

Beträffande icke-formella utbildningsaktiviteter, är detta något även Ellström nämner. 

Slutligen uppger Ellström att planerad förändring av arbetsuppgifter eller verksamheten 

inryms i begreppet, vilket skiljer sig från Rönnqvists informella lärande i det dagliga arbetet. 

  

För att anpassa begreppsdefinitionen till denna undersökning ligger Rönnqvist definition till 

grund. Dock kommer delen om rekrytering utelämnas i och med att studien ämnar undersöka 

befintlig personals förutsättningar för kompetensutveckling och lärande.  
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2.2 Kollektivt lärande 

Det kollektiva lärandet ser lärande som en kollektiv process där individers interaktiva och 

kommunikativa handlade står i fokus. Lärandet genom denna kollektiva process sker 

gemensamt och skapar ett mervärde. Detta värde blir större än summan av individernas 

enskilda lärande. Grunden för detta mervärdesskapande ligger i de olika föreställningar som 

en grupps medlemmar har och bidrar med i samtalet. Lärandet ligger sedan i att gruppen 

utvecklar gemensamma föreställningar som därmed kan leda till en, i högre grad, gemensam 

handlingsförmåga och kompetens (Döös & Wilhelmson, 2005). Granberg och Ohlsson menar 

att ett kollektivt lärande skapar en gemensam förståelse där gruppens “medlemmar i 

kommunikation med varandra formar handlingsalternativ som de på egen hand sannolikt inte 

skulle ha utformat” (Granberg & Ohlsson 2005, s. 239). 

 

Döös och Wilhelmson (2005) menar vidare att interaktion genom muntliga samtal, ansikte 

mot ansikte, är en viktig beståndsdel i det kollektiva lärandet. En annan viktig beståndsdel i 

ett gemensamt lärande är ett gemensamt handlande. Men även att deltagarna i gruppen ser de 

andras handlande, och därmed även blir varse de andras resultat och får bevittna 

konsekvenserna av de andras handlande. 

 

En förutsättning för kollektivt lärande är en grupps gemensamma arbete tillsammans för att 

lösa uppgifter. Syftet med detta lärande är att skapa gemensamma kunskaper som bättre 

underlättar arbetsuppgifterna än om enstaka individer behövt skapa tankemönstren själva 

(Granberg, 2016). Kollektivt lärande är en varaktig process som upprätthålls av gruppens 

samspel, kommunikation och kollektiva reflektion. För att starta och upprätthålla processen 

av kollektivt lärande krävs ett gemensamt uppdrag och möjlighet att utforma arbetsuppgifter 

och rutiner för uppdraget (Thunborg & Ohlsson, 2016).  

 

Nödvändigt för processen är även ett socialt engagemang som både fokuserar på att relationer 

skapas och utvecklas men även att kunskap följs upp och organiseras. Ledningen har ett stort 

inflytande kring hur processerna för det kollektiva lärandet kan ta plats. Verksamhetens syfte 

och mål skapar olika förutsättningar för lärandet men avgörande är utrymme för delande av 

kunskaper och erfarenheter mellan kollegor (Granberg & Ohlsson, 2005; Granberg & Bjerlöv, 

2011). 
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3.0 Tidigare forskning 

Denna del av undersökningen ämnar redogöra för det forskningsläge som finns kring 

kompetensutveckling och kopplingen mellan lärande på arbetsplatsen och att det ska resultera 

i kompetensutveckling. Forskningsläget presenteras sedan under rubrikerna: förutsättningar 

för lärande och kompetensutveckling, formellt och informellt lärande på arbetsplatsen och 

hinder för kompetensutveckling och lärande. Efter detta motiveras relevansen av denna 

studie, i ljuset av forskningsläget inom området. Initialt beskrivs även tillvägagångssättet för 

framtagandet av forskningen genom att beskriva de val och avgränsningar som gjorts i 

framtagandeprocessen. Den tidigare forskningen används senare i undersökningens 

diskussionsdel för att spegla det analyserade resultatet i. 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Till en början letade vi svensk forskning via databasen Swepub och Uppsala universitets 

biblioteksdatabas, med sökorden: kompetensutveckling, kompetensutvecklingsaktiviteter och 

arbetsplatslärande. Därefter gick vi vidare till att söka internationell forskning och då 

använde vi oss av EBSCO host och samlade in pedagogisk forskning från databaserna ERIC, 

Education Source samt PsycARTICLES. Där användes sökorden: competence development, 

learning activities, workplace learning, team learning och personnel training. Det visade sig 

till viss del vara problematiskt att hitta forskning som var relevant kopplat till vår 

undersökning och våra frågeställningar, även om kompetensutveckling och lärandeprocesser i 

arbetsgrupper som objekt är relativt välutforskat. All forskning som valdes ut är vetenskapligt 

granskade, publicerade artiklar. Detta tillvägagångssätt gjorde att vi fick ett bra underlag med 

forskning att ha som utgångspunkt i vår undersökning. För att sedan välja ut relevant material 

har vi gått igenom artiklarna och deras abstract för att avgöra om forskningen är relevant för 

vår undersökning och det som inte upplevts vara det har sållats bort. Material som sållats bort 

är bland annat forskning som fokuserat på processer för kunskapsöverföring, organisatoriskt 

lärande eller kompetensutveckling riktat mot skolvärlden eller utbildningsväsendet. 

 

3.1 Förutsättningar för lärande och kompetensutveckling 

För att undersöka vilka faktorer som främjar respektive motverkar att kompetensutveckling 

resulterar i lärande, är det av värde att ha vetskap om hur man tillgodogör sig kunskap. 
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Forskning visar att en betydelsefull förutsättning för lärande är att tillförsäkra sig om att det  

avsätts tid för kommunikation och reflektion med kollegor. Detta visar bland annat  

Clarke (2005) som i sin enkätundersökning studerar relationen mellan arbetsplatslärande och  

förutsättningar för en lärandemiljö inom olika sjukvårdsorganisationer i UK. I urvalet ingår  

161 anställda, vilka antingen ansvarar för eller besitter goda kunskaper om utbildning eller  

utveckling inom organisationen. Resultatet visar bland annat att effektiv kommunikation, 

möjligheter till reflektion samt till formellt och informellt lärande på arbetsplatsen är  

associerade med arbetsplatsutbildning eller utbildning och därmed utgör faktorer som främjar  

ett effektivt lärandeklimat.  

 

Bortsett från reflektion, framkommer också andra aspekter som är betydelsefulla för 

inlärningen. En annan studie i UK, vilken genomförts av Erault (2007) studerar vad de 

anställda lär sig, hur kunskapen tillgodogörs samt vilka faktorer som påverkar nivån och 

riktningen av utbildningsinsatserna. I urvalet ingår 40 nyutbildade sjuksköterskor,  

38 nyutbildade ingenjörer samt 14 praktiserande revisorer som observeras under sina befinner 

tre första anställningsår. Resultatet visar att mycket av lärandet sker genom att utföra saker  

praktiskt samt att vara proaktiv när det kommer till att söka inlärningsmöjligheter, vilket  

kräver förtroende. Dessutom dras slutsatsen att förtroende uppstod genom att på ett  

framgångsrikt sätt möta utmaningar i arbetet. Huruvida de anställda hade förtroende att ta sig  

an en sådan utmaning berodde på i vilken utsträckning de upplevde sig stöttade från kollegor i  

arbetet. Att det sociala stödet från kollegor påverkar lärandet är något som också andra studier  

visar. En studie av Raemdonck, Gijbels och van Groen (2014) undersöker vilka faktorer som  

påverkar arbetsplatsens inlärningsbeteende. Detta genom att skicka ut en enkät till 837  

arbetare inom olika sektorer och med olika utbildningsnivåer. Resultatet visar att lärandet  

aktiveras när kraven i arbetet är utmanande och samtidigt överensstämmer med att den  

arbetsrelaterade kontrollen upplevs vara tillräcklig. Detta i kombination med socialt stöd från  

kollegor och chefer, möjliggör upplevelsen av självbestämmande. En ytterligare faktor som  

visat sig ha en positiv effekt på inlärningen menar Magnusson (2007) vara att man bör låta  

medarbetare vara delaktiga i utformningen av sina individuella 

mål. Vidare beskrivs att målen bör ligga på en rimlig nivå och att även dessa bör vara 

tillräckligt utmanande för att medarbetaren ska utvecklas. 

  

Andra aspekter som framkommer är inlärningsmiljöns betydelse för lärandet. I en studie av 

Ellström och Kock (2011) behandlas arbetsplatsen som lärandemiljö, inlärningsresultat samt 



 14 

strategier för kompetensutveckling inom små och medelstora företag i Sverige. I studien 

genomförs en enkätundersökning hos 14 olika företag inom såväl privat som offentlig sektor, 

vilka samtliga fått stöd från Europeiska socialfondens mål-3 program. Studien visar bland 

annat att en miljö som främjar lärande utgör själva basen för att kompetensutvecklingen ska få 

goda effekter inom organisationen. Vikten av en god lärandemiljö belyses även i annan 

forskning.  Messmann och Mulder (2015) avhandlar i sin studie hur inlärningsaktiviteter på 

arbetet kan främja kompetensutvecklingen samt den professionella utvecklingen i arbetet. 

Studien genomförs i Tyskland där 70 lärlingar ingår i urvalet. Studien visar att faktorer som 

stimulerande arbetsuppgifter, hög autonomi samt social interaktion med kollegor som stöttar 

individens motivationsbehov främjar lärandet i samband med kompetensutveckling. Studien 

visar vidare att lärandemiljön kan användas som ett verktyg i att utmana, stödja och stärka 

individen att delta i olika inlärningsaktiviteter. 

 

3.2 Formellt och informellt lärande på arbetsplatsen 

Angående forskningsfrågan som avser vilka förutsättningar som finns för 

kompetensutveckling, bedömdes det vara av relevans att se närmre på hur formellt och 

informellt lärande på arbetsplatsen, i enlighet med tidigare forskning, framträder påverka 

kompetens hos medarbetare. 

 

En ny studie, vilken genomfördes på 378 anställda inom sjukvården i USA, visar att 

amerikanska organisationer fortsätter att investera stora delar av sina budgetar för lärande på 

formell utbildning trots att de menar att majoriteten av lärandet på arbetsplatsen sker 

informellt (Wolfson, Mathieu, Tannenbaum, & Maynard, 2019). En studie av Ellström, 

Löfberg och Svensson (2005) visar att ett tydligt skifte skett i samband med 

kompetensutveckling. Fokus har gått från utbildning, urval och rekrytering av personal till att 

arbetsplatsen som lärandemiljö hamnat mer i centrum. Choi och Jacobs (2011) undersöker i 

sin studie vilka effekter formellt lärande, en stödjande inlärningsmiljö för informellt lärande 

samt personlig inlärningsorientering kan få hos medelhanterare inom koreanska affärsbanker. 

Undersökningen genomförs via en enkätundersökning och 203 stycken anställda ingår i 

urvalet. Resultatet visar på en problematik i att utbilda medarbetare genom formella 

utbildningar utan uppföljning om den nya kunskapens faktiskt implementeras i arbetet. Då 

föreligger en risk att kunskapen stannar hos enskilda medarbetare, vilket kan resultera i att 

kompetensen går förlorad dagen då medarbetaren slutar på arbetsplatsen. Därmed belyser 
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forskarna att det informella lärandet behövs för att sprida medarbetarens kunskap till övriga i 

arbetsgruppen och på så vis säkerställa att kompetensen stannar inom företaget. Likt 

föregående studier, visar även annan forskning att det informella lärandet bör kompletteras 

med det formella lärandet i samband med satsningar på kompetensutveckling för att 

medarbetarna på ett effektivt sätt ska kunna tillägna sig ny kunskap (Svensson, Ellström & 

Åberg, 2004).  

 

3.3 Hinder för kompetensutveckling och lärande 

Tidigare forskning har visat att det finns en rad faktorer som har en positiv inverkan på 

lärandet. På andra sidan av myntet, återfinns forskning som berör hinder för lärande och 

kompetensutveckling. Lohman (2009) genomförde exempelvis en enkätundersökning av 143 

yrkesverksamma inom IT för att undersöka vilka faktorer som påverkar engagemanget att 

delta i informella lärandeprocesser. Studien kommer fram till att en rad miljömässiga faktorer 

hindrar medarbetares engagemang till att delta i informella lärandeprocesser. Dessa är bland 

annat tidsbrist, en icke-stödjande organisationskultur samt brist på möten och platser för 

interaktion i det dagliga arbetet. Inom offentlig verksamhet, undersöker Magnusson (2007) i 

sin intervjustudie vilka möjligheter som finns till kompetensutveckling inom två olika 

verksamhetsområden inom Hallands län. Där dras slutsatsen att de tre största svagheterna som 

hindrar kompetensutveckling är brist på tid, brist på resurser och högra krav uppifrån i 

organisationen. Annan forskning lyfter hinder i samband med formell utbildning. 

Hammarström (2005) genomför exempelvis en enkätundersökning som studerar i vilken 

omfattning det bedrivs kompetensutveckling i Jönköpings län samt om det finns hinder för 

anställda att kompetensutveckla sig. Studien genomförs inom såväl privat som offentlig sektor 

och i urvalet ingår 450 slumpmässigt valda företagsledare inom små och medelstora företag. 

Även denna studie visar att det i särklass största hindret för kompetensutveckling är att det 

inte hinns med. Studien visar även att medarbetare som saknar motivation och information om 

utbildningens syfte, ofta får svårigheter att implementera den nyförvärvade kunskapen till det 

dagliga arbetet.  

 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

För att lärande och kompetensutveckling ska ske förutsätts bl.a. arbetsuppgifter och mål som 

är tillräckligt utmanande och krävande för att utveckling i rollen ska ske men att man 

samtidigt behåller en känsla av kontroll i arbetet. Uppgifter får exempelvis inte bli för rutin- 
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och slentrianmässiga. Forskningen belyser även vikten av en god arbetsmiljö och att lärandet 

ska vara en tydlig del i det dagliga arbetet, både för individers lärande men även för det 

gemensamma lärandet i en arbetsgrupp. Likt vad som framkommit i teoridelen om kollektivt 

lärande står det klart även i tidigare forskning att reflektion och interaktion med andra på 

arbetsplatsen är av största vikt när det kommer till kompetensutveckling och lärande på 

arbetsplatsen. Viktigt är då att ledningen avsätter tid och resurser för just kommunikation och 

reflektion, kollegor emellan. 

 

När det kommer till kompetensutvecklingens utformning menar forskning att lärandet främjas 

när individer lär sig både på ett formellt sätt exempelvis genom kurser men även på ett mer 

informellt sätt i det dagliga arbetet. Man menar att även om många verksamheter fortfarande 

premierar det formella lärandet behövs ett skifte till att se hela arbetsplatsen som en lärmiljö 

där lärande sker dagligen. Om man istället tittar på hinder för lärande och 

kompetensutveckling har forskningen identifierat vissa faktorer, som även de är kopplade till 

arbetsmiljön. Det handlar bl.a. om lågt interaktionsutrymme, brist på möten och möjligheter 

till reflektion och även om en kultur som är motsatsen till stöttande och uppmuntrande. 

 

3.5 Studiens relevans 

En stor del av den forskning vi hittat fokuserar på offentlig verksamhet. Desto mindre studier 

har identifierats inom den privata sektorn, inte minst inom bemannings- och 

rekryteringsbranschen, där ingen studie hittats. Vi har heller inte hittat någon forskning som 

fokuserar på mål- och resultatstyrningens påverkan för kompetensutveckling och lärande. 

Syftet med denna studie är därmed att bidra med kunskap om kompetensutveckling inom den 

mål- och resultatstyrda bemannings- och rekryteringsbranschen. 
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4.0 Metod 

I detta avsnitt beskrivs forskningsprocessen och metodval ingående där valet av en kvalitativ 

forskningsmetod motiveras. Därefter beskrivs att studiens urval skett genom ett så kallat 

bekvämlighetsurval, vilket följs av en beskrivning av hur studiens data bearbetats samt 

analyserats. Detta följs av att de forskningsetiska principerna berörs och avslutningsvis förs 

en kritisk diskussion kring vald metod.  

 

4.1 Metodval 

Vi har valt en kvalitativ ansats för denna studie då detta lämpar sig när man söker en djupare 

förståelse om ett särskilt fenomen samt hur det iakttas (jfr. Alvehus, 2013; Bryman, 2018). 

Denna studies syfte är att bidra med kunskap om kompetensutveckling inom rekryterings- och 

bemanningsbranschen. Då tyngdpunkten i denna studie ligger vid att samla in detaljerade 

beskrivningar av rekryterarnas egna upplevelser och erfarenheter av kompetensutveckling, 

går en kvalitativ metod i linje med forskningsfrågans natur. Genom att använda intervjuer 

som tillvägagångssätt kan uttömmande svar erhållas av respondenterna (Bryman, 2018). 

Frågorna i vår intervjuguide har utformats semistrukturerat då intervjuguiden konstruerats 

utifrån några huvudteman av öppna frågor som därefter berördes under samtliga intervjuer. 

Dessa huvudteman utgick från våra frågeställningar och bildade tre kategorier som sedan 

operationaliserats ner i mer konkreta frågeställningar. Frågorna konstruerades sedan på så sätt 

att respondenterna med frihet kunde besvara frågorna på sitt eget sätt. Fördelen med detta 

intervjuförfarande är att frågornas ordningsföljd är flexibel och kan anpassas utifrån 

respondentens svar och följdfrågor kan enkelt ställas utefter vilken information som varje 

respondent gav. Genom det semistrukturerade intervjuförfarandet gavs dessutom möjlighet att 

följa upp på frågor, något som resulterade i att vi kunde få en djupare förståelse om 

fenomenet kompetensutveckling (Bryman, 2018). Som ett resultat av detta kunde en del 

skillnader mellan intervjuerna uppmärksammas och styras utifrån respondentens erfarenhet av 

fenomenet, även om samtliga intervjuer berörde samma grundläggande teman som studien 

ämnade undersöka. 

 

4.2 Urval 

De respondenter som valdes ut var 8 till antalet varav 2 av dem jobbar som 

rekryteringskonsulter och resterande jobbar som konsultchefer. Båda rollerna har rekrytering 
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som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Alla 8 respondenter är kvinnor och har arbetat inom 

företaget mellan 2–6 år. Man skulle kunna ifrågasätta urvalet både för att det kan anses vara 

för homogent och snedfördelat mellan de olika rollerna. Dock menar vi att fördelningen 

mellan könen och de olika rollerna är representativt för företaget i stort då majoriteten av alla 

som jobbar på leveranssidan är kvinnor och det totalt finns fler anställda konsultchefer än 

rekryteringskonsulter. Vårt urval av respondenter gjordes genom ett så kallat 

bekvämlighetsurval då respondenterna valdes ut på ett företag som vi redan hade kontakter 

inom vilket utgjorde en bekvämlighet (jfr. Alvehus, 2013). Vi valde detta som 

tillvägagångssätt då vi redan hade kontakter med några individer på företaget och vi såg att 

företagets verksamhet och utformning låg inom ramen för vårt intresseområde. Initialt hade vi 

kontakt med fyra stycken rekryterare som i samband med tillfrågan om medverkan, även 

tillfrågades om de visste någon annan som hade möjlighet att delta i vår studie. Denna form 

av bekvämlighetsurval kallas även för ett snöbollsurval och kan användas inom kvalitativ 

forskning (Bryman, 2018). Fördelen med detta tillvägagångssätt är att man på ett effektivt sätt 

kan komma i kontakt med lämpliga intervjupersoner med koppling till undersökningens tema 

(Alvehus, 2013). En potentiell risk med ett bekvämlighetsurval är dock att man kan avspegla 

en särskild grupp istället för ett vitt fenomen (Alvehus, 2013) eftersom respondenterna 

sannolikt är bekanta och kan besitta delade föreställningar (Ahrne & Svensson, 2014).  

  

Efter åtta intervjuer upplevde vi en teoretisk mättnad i respondenternas svar, samtidigt som 

såväl likheter och skillnader i materialet kunde utläsas (Bryman, 2018). Således bedömdes det 

överflödigt att genomföra ytterligare intervjuer. Att en av oss varit bekant med några av 

intervjupersonerna bedömer vi kunnat påverka studiens resultat. Alvehus (2016) belyser detta 

som en nackdel för studien då det kan resultera i att respondenterna besvarar frågorna på ett 

önskvärt sätt. Samtidigt kan faktumet resultera i att respondenten ger mer uttömmande svar då 

de vågar vara ärliga på grund av att man känner sig bekväm i intervjusituationen. För att 

säkerställa att detta inte skulle utgöra en nackdel för vår studie har vi sett till att den som inte 

varit bekant med intervjupersonen ansvarat för första halvan av intervjun för att undvika 

denna forskningseffekt.  

 

4.3 Datainsamling  

Som tidigare anförts samlades data in genom intervjuer. Samtliga intervjuer ägde rum på 

respondenternas kontor i Stockholm och tog 30–45 minuter i anspråk. Under studiens 
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samtliga intervjutillfällen närvarade vi båda, där var och en hade olika teman att ställa frågor 

kring. När den ena ställde frågor kring temat, ansvarade den andra för att ställa följdfrågor. En 

fördel med att vara flera som håller i intervjun är att man kan komplettera varandra samt 

finnas där som stöd. Nackdelen med flera intervjupersoner är dock att respondenten riskerar 

att känna sig obekväm (Bryman, 2018). Då samtliga respondenter har som yrke att intervjua 

andra, bedömde vi risken för att känna sig obekväm som liten. I syfte att tillförsäkra sig om 

studiens giltighet, genomfördes en pilotintervju i ett tidigt skede på en deltidsarbetande 

rekryterare inom samma företag. Detta för att säkerställa att respondentens svar låg i linje 

med studiens forskningsfrågor (jfr. Ahrne & Svensson, 2011). Materialet från pilotintervjun 

har ej tagits med i denna studie. Pilotintervjun gav oss värdefull insikt i hur frågorna kunde 

uppfattas samt bringade klarhet i hur följdfrågorna skulle ställas (jfr. Byman, 2018). För att 

säkerställa validiteten, att frågorna mätte det som avsågs mätas, var det av vikt att samtliga 

frågor skulle uppfattas vara enkla att förstå och därmed kunna besvaras. Pilotintervjun 

resulterade i att vissa frågor omformulerades och några togs bort då de inte besvarade 

forskningsfrågorna. Vi gjorde även ändringar i frågornas ordningsföljd för att ge samtalet 

bättre flyt. Alla intervjuer spelades in, och transkriberades, kort efter intervjuerna och 

sammanlagt genererades 46 sidor transkriberat material. Att intervjuerna transkriberades 

löpande hjälpte oss bli medvetna om vissa teman som kunde vidareutvecklas även av andra 

respondenter, alternativt fokusera på andra teman vid andra intervjuer för att få en större 

bredd och kvalité i empirin (jfr. Bryman, 2018). 

 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Efter att intervjuerna transkriberats, lästes transkriberingarna igenom ett flertal gånger. 

Därefter gjordes en tematisk analys som utgick från undersökningens tre frågeställningar där 

olika teman togs fram, både deduktivt och induktivt och därefter kodades materialet utefter 

dessa teman och mönster vi kunde se i intervjuerna (jfr Bryman 2018). Under första 

frågeställningen användes följande teman: formella utbildningsaktiviteter, icke-formella 

utbildningsaktiviteter och informellt lärande i det dagliga arbetet som alla togs fram, 

deduktivt, från det teoretiska ramverkets definition av kompetensutvecklingsaktiviteter. Under 

andra frågeställningen användes följande teman: interaktion genom muntliga samtal, 

observation av andras handlande samt gemensamma föreställningar som även de togs fram 

deduktivt men här från teoribildningen om kollektivt lärande. Den tredje frågeställningen har 

följande teman: utformning av arbetsuppgifter och rutiner och kollektiv reflektion som togs 
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fram induktivt utefter kategorier från de likheter i teman och andra gemensamma nämnare vi 

kunde se i intervjuerna. Sedan sorterades citaten in under varje tema för att kunna sättas i ett 

större sammanhang och analyseras, med hjälp av det teoretiska ramverket. 

 

4.5 Forskningsetiska principer 
 

Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt fyra etiska principer som bör tas i beaktning då 

forskning bedrivs. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Denna studie har bedrivits i linje med Vetenskapsrådets rekommendationer, 

vilket beskrivs mer ingående nedan.   

  

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett informationsbrev ut till samtliga respondenter 

via e-mail. För att tillgodose informationskravet försågs respondenterna här med information 

kring studiens syfte. Likaså framgick att medverkan i studien är frivillig och närsomhelst kan 

avbrytas. Vidare tydliggjordes att studiens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats 

inom vilken kommer offentliggöras via universitetets uppsatsdatabas DIVA. 

  

Den andra etiska principen, samtyckeskravet, handlar om att forskarna ska inhämta samtycke 

från respondenter som medverkar i studien. Kravet omfattar även att medverkande 

respondenter inte ska göras till föremål för otillbörlig påtryckning. Samtycke har inhämtats 

genom att samtliga respondenter fått signera en samtyckesblankett, vilken delades ut i början 

av intervjutillfället. Blanketten innehöll även information om vilka villkor som gällde för att 

medverka i studien. 

  

Konfidentialitetskravet berör att personuppgifter som möjliggör identifiering av respondenter 

ska hanteras konfidentiellt. Av detta skäl anonymiserades respondenterna till Rekryterare 1, 

Rekryterare 2 osv. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver kravet som ett viktigt skydd för 

forskningsdeltagare, men lyfter även att det påverkar studiens generaliserbarhet då studien blir 

svår att replikera för andra forskare. Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska personuppgifter 

förvaras så att ingen obehörig kan nå dem. Detta har säkerställts genom att ljudfiler och 

transkriberade intervjuer lagrats på varsin lösenordskyddad dator som enbart vi haft tillgång 

till. 

  



 21 

Det sista kravet, nyttjandekravet, avser att insamlat material endast får användas till studiens 

ändamål. Således får materialet inte missbrukas för kommersiellt bruk eller icke-

vetenskapliga syften. Då insamlat material endast har använts inom ramen för denna studie, 

har nyttjandekravet tillgodosetts.   

 

4.6 Metoddiskussion 

Det är av yttersta vikt att reflektera kring fördelar och nackdelar med studiens valda metod för 

att tillförsäkra sig om att ett kritiskt förhållningssätt applicerats i studien. Bryman (2018) 

menar att studiens kvalité bör diskuteras med utgångspunkt i de fyra kriterierna; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. 

  

Trovärdighetskriteriet avser hur väl studien är genomförd samt om den stämmer överens med 

föreskrivna riktlinjer och regler. För att trygga studiens trovärdighet har vi löpande haft ett 

kritiskt förhållningssätt i forskningen. Dessutom har vi genomgående påvisat god transparens 

i fråga om tillvägagångssätt för studiens urvalsprocess, bearbetning och analys av data samt 

lyft svagheter med studien. Samtliga bilagor som respondenterna försetts med har även 

bifogats i uppsatsen för att visa på transparens. 

 

Studiens överförbarhet rör huruvida studiens resultat kan gälla även i andra kontexter. Då 

kvalitativ forskning baseras på subjektiva upplevelser i ett särskilt sammanhang, är studiens 

överförbarhet begränsad. Genom att redovisa detaljrika citat från intervjuerna kan dessa citat 

appliceras även i andra sammanhang. Med anledning av konfidentialitetskravet, har dock 

samtliga citat anonymiserats, vilket medför svårigheter i att testa överförbarheten. Faktumet 

att vi använt ett icke-sannolikhetsurval utgör även en begränsning för studiens överförbarhet. 

Emellertid har vi beskrivit företaget, respondenterna men även analysmetod så mycket som 

möjligt för att på så sätt andra forskare ska kunna avgöra vad som går att överföra till andra 

kontexter. 

  

Kriteriet om pålitlighet avser att forskaren bör ha redogjort för forskningsprocessens samtliga 

faser ingående. Detta kriterium har uppfyllts genom att vi med tydlighet, löpande beskrivit 

alla moment i processen. Det fjärde kriteriet, att styrka och konfirmera, tar sikte på att 

forskarna inte låtit individuella åsikter eller värderingar influera forskningen. Genom att agera 

professionellt under intervjuerna, transkriberat materialet med yttersta noggrannhet samt haft 
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ett kritiskt förhållningssätt, har vi varit så objektiva som vi kunnat. Pilotintervjun gav oss 

också möjligheten att revidera frågor som visade sig vara antingen för slutna, eller för 

ledande, vilket möjliggjort högre objektivitet. Pilotintervjun stärker även studiens validitet då 

den hjälpt oss se att intervjufrågorna mäter det som de avsett att mäta. Vidare har vi även 

diskuterat fördelar och nackdelar innan vi fattat några beslut i forskningsprocessen.  
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5.0 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer undersökningens resultat redovisas samtidigt som materialet 

analyseras, i ljuset av det teoretiska ramverket. Detta kommer göras utifrån undersökningens 

frågeställningar. Den första frågeställningen redogörs för under delen förutsättningar för 

kompetensutveckling som i sin tur har underrubrikerna: formella utbildningsaktiviteter, icke-

formella utbildningsaktiviteter och informellt lärande i det dagliga arbetet. Den andra 

frågeställningen redogörs för under rubriken: Faktorer som främjar respektive motverkar att 

kompetensutveckling resulterar i lärande, vilket i sin tur har underrubrikerna: Interaktion 

genom muntliga samtal, observation av andras handlande och gemensamma föreställningar. 

När det kommer till den tredje frågeställningen redogörs den för under rubriken: lärande i en 

mål- och resultatstyrd verksamhet som sedan har underrubrikerna: utformning av 

arbetsuppgifter och rutiner och kollektiv reflektion. 

5.1 Förutsättningar för kompetensutveckling 

Under denna del kommer vi redogöra för vad vi kommit fram till gällande vår första 

frågeställning kring vilka förutsättningar som finns för kompetensutveckling inom företaget. 

Detta kommer göras genom avsnitt uppdelade efter Rönnqvists (2001) definition av 

kompetensutvecklingsaktiviteter som är: formella utbildningsaktiviteter, icke-formella 

utbildningsaktiviteter och informellt lärande i det dagliga arbetet. 

 

5.1.1 Formella utbildningsaktiviteter 

På våra frågor om hur kompetensutvecklingen sker och dess utformning, på företaget blev det 

tydligt att det som nämndes först var formella utbildningsaktiviteter. Rönnqvist (2001) 

definierar formella utbildningsaktiviteter som planerade och organiserade tillfällen för lärande 

likt kurser eller föreläsningar eller dylikt. De formella aktiviteter som nämndes i synnerhet var 

deras training program. Detta training program är i grunden en digital utbildningsportal 

bestående av olika kurser som är anpassade för den roll man har i företaget och hur länge man 

jobbat. Rekryterare 5 beskriver:  

 
Sen har vi ett training program där man i olika steg får ta del av olika typer av utbildningar. 

Under ens första år i rollen får man ta del av vissa typer av utbildningar, på sitt andra år får man 

ta del av andra typer av utbildningar osv. Så det är ganska tydligt vad det är för utbildningar som 

man får gå. Där sker det också väldigt automatiskt, vår people and performance avdelning håller 

koll och bjuder in berörda direkt i kalender när det är dags för en ny utbildning. Så det är inget 

man själv behöver hålla koll på. Det finns en tydlig plan vilka utbildningar man ska gå och när, 

vilket ger väldigt mycket. 
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Rekryterare 1 förklarar vidare de olika stegen i utvecklingsprogrammet: 

 
...alltså man börjar på 1 och sen kan man gå upp till 1, 2, 3, 4 och sedan senior och beroende på 

vilket steg man är i så får man olika kompetensutvecklingsfokus. Då kanske det i början är 

mycket lära sig att vara ute hos kund och hur man är i dialog med kund, för du är ute på mycket 

kundmöten, för att ta in då den här kravprofilen, vad är det dom behöver och grotta i det och hur 

ska man på bästa sätt få förståelse för en roll och så, kanske man börjar med. ... Och där emellan 

kanske det är mycket intervjuträning och fokus på, i början också, mycket annonsskrivning så 

beroende på hur senior du är så får du kompetensutveckling i olika delar av rollen. 
 

Det framgår av citaten att det finns en redan fastställd utvecklingsplan för varje roll på 

företaget, utefter vilket år man är inne på i sin anställning. Vi kan även läsa ut ur citaten att 

planen verkar vara effektiv och genomarbetad då det uttrycks att det stämmer bra överens 

med de behov som finns i det skedet man är i, under anställningen. Att exempelvis initialt få 

mer utbildning i grunderna så som intervjuteknik och att bemöta kunder för att sedan kunna 

utvecklas vidare. Detta tillvägagångssätt ligger i linje med att utveckla kompetens som 

Ellströms (1992) menar är kontextuellt betingad och är kopplade till faktiska uppgifter och 

situationer på arbetsplatsen. 

 

Senare i vår undersökning kommer vi komma in på hur en målfokuserad verksamhet påverkar 

lärandet men detta blir tydligt även när företagets formella kompetensutveckling beskrivs. 

Rekryterare 2 beskriver: 

 

En sak till som vi har på vårat företag är att för att nå vissa steg i kompetensutvecklingen så 

behöver man också uppnå sitt mål över året som är väldigt högt. Så att om inte jag når mitt mål 

under år 2, som är väldigt högt, då får inte jag gå in på steg 3 och då kommer jag missa dom 

utbildningarna så jag måste göra klart då, steg två först. Så det är lite såhär man kan fastna om 

man inte presterar bra. Så det blir såhär lite grann att man också måste prestera bra för att också 

kunna lära sig mer. 
 

Detta citat kan till en början ses som kontraproduktivt då kompetensutveckling ska utveckla 

just kompetens för att bli mer framgångsrik i sina nuvarande och kommande arbetsuppgifter 

(Ellström, 1992). Att då denna utveckling ska vara betingat av prestation för att kunna komma 

upp till nästa steg i utvecklingen kan snarare anses hindra utvecklingen. Dock går det ju att 

även se på detta citat utifrån en motivationsaspekt, där motivationen att komma vidare i sin 

utveckling kan bli en drivkraft för att prestera och klara sina mål. Att företaget ändå upplevs 

ha ett framgångsrikt tillvägagångssätt när det gäller den formella kompetensutvecklingen 

framgår av följande citat från Rekryterare 6: 
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Man satsar väldigt mycket tid och pengar på att utbilda den interna personalen. Jag kan känna 

ibland att det kanske blir lite många utbildningar, då det tar väldigt mycket tid från arbetet. Men 

man vill att vi ska bli kompetenta och utvecklas, man har också märkt att det som gör att vi är så 

framgångsrika är att vi har utarbetade arbetssätt och att alla utbildas i dessa. 
 

Enligt denna respondent så upplevs det som att företagets kompetensutveckling bedrivs på ett 

tillfredsställande sätt då individen framhåller att det är en bidragande faktor till företagets 

upplevda framgång. Detta till trots att det kan upplevas som lite mycket tid som tas från det 

faktiska arbetet i förmån för utbildningar.  

 

För att sammanfatta de formella utbildningsaktiviteterna verkar de bestå av ett ganska 

omfattande utbildningsprogram bestående av olika utbildningar som alla ska gå igenom för att 

få de kunskaper som krävs för att utföra ett framgångsrikt arbete. Programmet är anpassat för 

de olika roller som finns på företaget och utgår från olika spår som man går igenom, beroende 

av roll och vilket år man är inne på i sin anställning. Utbildningsprogrammet är dock inte bara 

beroende av hur länge man jobbat utan även av ens prestation och för att gå vidare i 

programmet krävs att man också presterat utefter de individuella omsättningsmål som är satta. 

Att utvecklas i sin roll och att prestera bra verkar därav gå hand i hand och förutsätta varandra 

i kompetensutvecklingen. 

 

5.1.2 Icke-formella utbildningsaktiviteter 

När det kommer till icke-formella aktiviteterna handlar det om aktiviteter som inte direkt är 

planerade för lärande utan har ett annat syfte där lärandet blir ett inslag eller en del i 

aktiviteten exempelvis personalmöten och konferenser (Rönnqvist, 2001). Här finns det 

många exempel i företaget på icke-formella utbildningsaktiviteter. Till att börja med har man 

det man kallar måndagsmöten. Det huvudsakliga syftet med dessa tillfällen är att man 

gemensamt, sälj- och leveranssidan, går igenom veckan som varit och hur det ekonomiska 

läget ser ut och hur mycket man sålt för osv. Rekryterare 5 beskriver dessa på följande sätt:  

 
Jag tror att jag, i alla fall vissa måndagar bara då vi har en gemensam frukost, där vi går igenom 

föregående vecka. Man kanske lyfter vissa prestationer eller sådär. Bara där kan det komma upp 

case, utmanande case, som kollegor varit med om där det presenteras hur de löste den utmaning 

som de ställdes inför. Där kan man ofta ta med sig någonting. 
 

Att lyfta vissa prestationer och de som presterat bra under veckan som varit ligger i linje med 

mötets syfte, att presentera siffror och hur det går för företaget. Kanske även ett sätt att 

engagera alla anställda i företagets framgång och motgång. Att då lyfta en särskild prestation 
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och hur denne gått till väga kan vara ett bra sätt att både inspirera och motivera resterande att 

utvecklas och vilja förbättra sina prestationer. Som rekryterare 5 lyfter blir detta även ett 

lärandetillfälle då prestationen, eller caset som de uttrycker det, lyfts upp och alla får ta del av 

hur situationen löstes och på det sättet upplever rekryterare 5 att hen lär sig av detta och 

utvecklas i sin roll. 

 

I direkt anslutning till måndagsmötet delar sig leverans och sälj i två grupper och rekryterarna 

har då vad som kallas för leveransmöte. Detta möte har också sitt huvudsakliga fokus i siffror 

och hur det går för leveranssidan men det finns även plats för information och diskussion 

rörande avdelningens mer avgränsade arbetsuppgifter. Rekryterare 6 beskriver: 

 

Efter det gemensamma måndagsmötet har vi på leverans vårt leveransmöte, vilket ofta har något 

inslag av lärande. Det kan vara allt från att vår arbetsrättsansvarig kan komma och informera om 

rutiner för hur man ska arbeta med sjukfrånvaro eller att någon delar sina erfarenheter, 

exempelvis om någon får väldigt bra betyg på kundundersökningen och delar med sig av tips på 

hur den arbetar. Där är det mycket lärande. 

 

Här finns det också plats för det som beskrevs ovan, att någon delar med sig av ett arbetssätt 

som visat sig vara framgångsrikt som kollegorna kan ta med sig. Men det delas även viss 

information om olika specifika delar, såsom olika arbetsrättsliga aspekter eller liknande som 

de aktiva inom leveranssidan behöver veta för att utföra sitt jobb på ett korrekt och 

framgångsrikt sätt. Lärandet är alltså inte det primära syftet för mötena men blir en del av 

dem ändå (jfr. Rönnqvist 2001) Det pratas även mycket om best practice inom företaget, dvs 

det bästa sättet att utföra någonting för att vara framgångsrika. Rekryterare 4 beskriver hur 

detta kan gå till på ett leveransmöte: 

 
...vi har leveransmöten varje måndag där delar vi också mycket, det kanske är någon som 

kommer och pratar om något specifikt ämne, annonsskrivning eller så, så får man lära sig inom 

något specialistområde till exempel. 
 

De har alltså vissa inom företaget som specialiserat sig på olika delar inom verksamheten som 

exempelvis annonsskrivning som tas upp i citatet men även arbetsrätt har nämnts tidigare. 

Dessa kan sedan bjudas in till olika möten eller samlingar för att dela med sig av deras 

praktiska kunskap om vissa moment som då blir företagets best practice. Det finns även andra 

tillfällen och andra konstellationer som detta sker, ända ner på teamnivå på så kallade team-

möten en gång i veckan. 
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Rönnqvist (2001) nämner även självstudier som en del av de icke-formella 

utbildningsaktiviteterna. Detta moment var det inte många rekryterare som pratade om i 

intervjuerna men några nedslag kan ändå göras. Rekryterare 3 beskriver: 

 
Ja, självstudier finns. Jag gjorde precis faktiskt tio minuter för att avsluta en kurs som jag hade. 

Eh, och då har vi my learning, det är ett IT-system där man får några kurser som man måste göra 

och som man har en deadline på och sedan finns det också kurser som man själv kan gå in och 

göra. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag inte har hunnit med att själv gå in och välja kurser 

utan det är snarare att jag gör dom som jag ska göra, och som jag har en deadline på. Jag var 

bättre i det när jag började i rollen för då hade jag lite mer tid för det, men jag tycker att de är 

ganska bra och det kommer också frågor emellanåt och där måste man svara, så att man 

verkligen har läst det som står osv.  
 

Här ser vi återigen att företagets lärande administreras genom ett IT-system. I detta fall 

handlar det om självstudier, som i sin tur är uppdelade i två delar. En förutbestämd del med 

vissa kurser man ska genomgå under en viss avgränsad tidsperiod. Sedan finns även en del 

som verkar vara mer kopplat till det egna behovet och intresset, och kan göras mer vid behov. 

Dock verkar det inte finnas tid och utrymme för den andra delen av självstudierna utan det 

som prioriteras är den mer obligatoriska delen. Självstudierna verkar vara upplagda på så vis 

att man läser en del och efter varje del följer ett antal tenterande frågor för att följa upp 

kunskapen innan man får gå vidare till nästa avsnitt. Det finns även andra tillfällen då 

självstudier används i företaget. Rekryterare 6 menar:  

 
Man får ofta uppgifter som ska förberedas inför en utbildning. Det kan vara att läsa en artikel 

inne på Best practice eller liknande. Sen kan man också få en ”hemläxa” efter en utbildning, att 

det är något man ska göra tillsammans med sin chef och sätta upp en actionplan för hur man ska 

utvecklas. 
 

I citatet framkommer att självstudier även kan användas som en förberedande del i de 

formella utbildningsaktiviteterna. Här i citatet nämns best practice igen men i det här fallet 

handlar det inte om att i samtal dela lyckade tillvägagångssätt utan Best practice är även en 

portal där företaget samlar sina samlade rutiner och företagets ackumulerade kunskap kring 

olika moments bästa tillvägagångssätt, i form av olika artiklar. Denna portal används alltså i 

det här fallet som ett sätt att läsa på och förbereda sig om ett ämne innan den formella 

utbildningen. Även här ser vi en aktivitet där lärandet blir ett inslag, likt Rönnqvists (2001) 

resonemang. 

 

När det kommer till de icke-formella utbildningsaktiviteterna på företaget kan vi se en 

mångfald av platser och forum för att dela och ta till sig kunskap, både individuellt men 

framförallt som grupp. Tillfällena vi sett är framförallt möten av olika slag men även 
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självstudier i olika former. Sammantaget kan man säga att mycket av företagets lärande och 

delande av kunskap handlar om delandet av best practice, bästa tillvägagångssättet, och detta 

görs på olika nivåer: på kontorsnivå, på leveransavdelningsnivå och på teamnivå. Företaget 

verkar alltså fokusera mycket på att dela denna best practice i syfte att effektivisera och på så 

sätt hålla en hög standard och kvalité då alla gör på samma sätt som dessutom anses vara på 

det bästa sättet att utföra en uppgift. Detta kan anses grunda sig i att man är en vinstdrivande 

verksamhet som även vill vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.  

 

5.1.3 Informellt lärande i det dagliga arbetet  

Förutom det formella och det informella lärandet som sker under en avgränsad tid och plats så 

talar Rönnqvist (2001) även om informellt lärande som sker mer i det dagliga arbetet. Även 

om detta lärande inte tar plats under en lika avgränsad tid så som möten eller utbildningar så 

grundar sig det informella lärande i aktiviteter/handlande som underlättar för delning av 

kunskap eller stimulerar till att ta del av ny kunskap. En del av informellt lärande som vi kan 

se på arbetsplatsen handlar om arbetsrelaterade samtal mellan kollegorna kopplat till det 

öppna kontorslandskapet. Rekryterare 3 beskriver:  

 
Men sen sitter vi i ett öppet landskap och vi är fem stycken och sitter verkligen med ryggen mot 

varandra så det är bara att vända sig om o, hörrni, har ni tänkt på det här? Så det är väldigt 

mycket snack i landskapet. 
 

Rekryterare 5 vidareutvecklar: 

 
Bara genom att sitta som vi gör i öppna kontorslandskap, dyker det hela tiden upp olika case, 

olika upplevelser som man verkligen tar med sig och lär sig någonting av. 

 

Som rekryterare 3 uttrycker sig är det mycket samtal i kontorslandskapet, kollegorna emellan 

och vi kan se en närhet och öppenhet som inte bara är rumsligt betingad utan även relationellt- 

och kulturellt betingad. Det vill säga, anledningen till att det sker så mycket samtal och 

delande av kunskap handlar inte endast om att alla sitter gemensamt i ett öppet 

kontorslandskap med en närhet till varandra utan även om att det finns en kultur på 

arbetsplatsen där det uppmuntras att samtala och fråga varandra. Detta bekräftas av 

rekryterare 8: 

 

Det är väldigt öppen stämning för att fråga varandra, det är väldigt accepterat att man får göra 

det. Det grundar sig nog i att man lärt upp varandra, så det har blivit väldigt naturligt. Man är 

van att fråga. 
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Vi tolkar det som att till grund för denna öppenhet ligger även att relationer har skapats vid 

varje nyanställning, då man lärts upp av de andra i arbetslaget. Detta i sin tur har förstärkt 

kulturen av att samtala och att ställa frågor till sina kollegor i landskapet. 

 

Andra former av informellt lärande som Rönnqvist (2001) nämner är arbetsrotation. Att det 

sker en regelrätt arbetsrotation där man systematiskt roterar arbetsuppgifter har vi inte stöd för 

i vår empiri men vi kan se möjligheter till ändrade arbetsuppgifter och utveckling inom 

företaget. Rekryterare 1 beskriver: 

 
Precis, och det blir ju också mycket att, jag har fem olika roller på [företaget] hittills på 5,5 år. 

Det finns mycket möjligheter att komma vidare, att utvecklas och det känner alla som jobbar här 

att, man står inte still. Man är inte på den här positionen i fem år om man inte vill utan då finns 

det massa vägar att gå och utvecklas inom, ja men om man vill bli specialist på något eller om 

man vill mer mot ledarskap eller vad det nu skulle kunna vara. 
 

Rekryterare 1 beskriver här en upplevelse av att det är vanligt förekommande inom företaget 

att man byter tjänster och roller som ett led i att utvecklas i sitt arbete. Vi tolkar även citatet 

som att det finns många möjligheter och riktningar för denna utveckling och att det verkar 

ligga i kulturen att man hela tiden ska utvecklas och lära sig nya saker för att, som hen 

uttrycker sig, inte stå still. Så även om det inte handlar om regelrätt arbetsrotation så får bytet 

av tjänster till följd att lärande i det dagliga arbetet sker (jfr. Rönnqvist, 2001). Bilden av 

många möjligheter till utveckling verkar dock inte vara lika klar för alla i företaget. Detta 

synsätt problematiseras av Rekryterare 2:  

 
Men det finns ju också annan kompetensutveckling att man kan gå andra steg internt men det är 

lite otydligt hur man gör då. Till exempel kanske man vill gå mer mot arbetsrätt men hur lär man 

sig för att komma dit då? Och det tycker jag är lite otydligt. 

 

Rekryterare 2 upplever inte det så tydligt som rekryterare 1 hur man kan utvecklas mer 

individuellt inom företaget. Att möjligheten finns verkar de båda vara överens om men vägen 

dit är olika tydlig för de båda. Rekryterare 2 fick även frågan om hen upplever möjligheten att 

få gehör för ett annat behov av utbildning än vad den formella utbildningsplanen, som 

diskuterats ovan, ger: 

 
Jag skulle säkert få gehör för det, men sen har dom ganska tydliga planer kring vilka 

utbildningar man ska gå och så, så jag tror att om jag sa att jag vill lära mig mer om arbetsrätt, 

jag vill jobba mer med HR kanske, då tror jag att det skulle vara svårt i och med att vi också har 

väldigt höga krav på oss när det gäller tillsättningar av konsulter till kunder tex och man har 

också höga krav på mötesaktivitet hos kunder och så. Vi har väldigt hårda mål så att jag tror att, 

jag vet inte om den tiden skulle finnas att hela tiden utbilda, eller utbilda mer än vad dom har 

lagt i planen. 
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Här framkommer en upplevelse av att utvecklingsmöjligheterna inom en viss roll är 

begränsade och ganska styrda från företaget. Då det är en resultatstyrd verksamhet med höga 

mål kan det upplevas svårt att prioritera den extra tid det krävs för vidareutveckling åt ett 

annat håll än vad som är föreskrivet i företagets formella utvecklingsplan. Sammantaget 

verkar det som att det finns möjligheter till ändrade arbetsuppgifter och en utveckling i rollen 

men denna utveckling är dock begränsad och styrd av den organisatoriska utvecklingsplanen 

för varje specifik roll. Rekryterare 1 uttrycker att hen har bytt roller ett flertal gånger under 

sina 5 år i företaget, vilket verkar vara det bästa sättet för nytt lärande genom förändrade 

arbetsuppgifter, likt Rönnqvists (2001) resonemang. 

 

Slutligen har vi även sett ett annat informellt lärande på företaget än som exemplifieras i 

Rönnqvists (2001) definition. Detta lärande i det dagliga arbetet sker i samband med 

relationen mellan en rekryterare och en assistent, som ter sig likt relationen mellan en mentor 

och adept. Assistenterna på företaget är studenter till vardags men jobbar deltid inom 

företaget dels för att avlasta rekryterarna med olika arbetsuppgifter och dels för att själva få in 

en fot i branschen och skaffa sig erfarenhet. Rekryterare 6 har en assistent knuten till sig och 

beskriver förhållandet på följande sätt: 

 

Hon kommer in och så uppdaterar jag henne om vad som skett sen sist samt delar upp och 

delegerar kring vad som behöver göras och vem som gör vad, i och med att jag har 

helhetsansvaret. Genom att hon ständigt vill utvecklas och lära sig nya saker, frågar hon mig hur 

jag gör saker, då jag också varit i hennes roll tidigare, så behöver jag hela tiden tänka på hur jag 

gör saker. Saker som jag annars gör på rutin, vilket gör att jag får tänka till och reflektera över 

varför jag arbetar på ett visst sätt. Då upplever jag att jag lär mig själv, men även av att hon 

utmanat mig. Samt att vi arbetar väldigt olika. Det kan vara hur hon skriver ett mejl, eller hur 

hon uttrycker sig i telefon. Vi är väldigt olika som personer, hon gör saker väldigt snabbt och jag 

är lite mer långsam och tänker efter lite mer. Därför sitter vi ofta bredvid varandra när vi jobbar, 

då vi sitter med samma saker. Mycket stöttande sinsemellan, stöter man på ett problem så pratar 

man om det. Jag lär av att lära henne. 
 

Rekryterare 6 beskriver att genom att assistenten ställer frågor och vill lära sig om hur 

rekryteraren jobbar får hen reflektera över det som numera går på rutin. Arbetssätt och varför 

man arbetar som man gör behöver reflekteras över för att kunna föra kunskapen vidare, vilket 

också upplevs skapa ett lärande hos rekryteraren själv. När de även jobbar så tight ihop med 

samma arbetsuppgifter kan de även lära sig av varandras tillvägagångssätt för att skapa en 

gemensam best practice. 

 

När det kommer till aktiviteter för informellt lärande i det dagliga arbetet ser vi både 

möjligheter till samtal och delning av kunskap och tillvägagångssätt genom kontorets 
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utformning som ett öppet kontorslandskap där rekryterarna sitter nära varandra och har 

möjlighet att diskutera olika frågeställningar eller ställa frågor direkt ut i landskapet. Det 

verkar även finnas en kultur av att ställa frågor och en vilja att hitta fram till det bästa 

tillvägagångssättet för en specifik situation eller uppgift. Sedan kan vi även se ett informellt 

lärande i relationen som uppstår mellan en rekryterare och dennes assistent. Rekryteraren får 

där en handledande roll där det finns goda möjligheter att lära sig av varandras arbetssätt men 

framförallt genom att tvingas reflektera över sitt eget handlande och de uppgifter som utförs 

på rutin. När det kommer till arbetsrotation som Rönnqvist nämner som en del i det informella 

lärandet kan vi se större utmaningar på arbetsplatsen. Dessa utmaningar handlar framförallt 

om att möjligheten till ändrade arbetsuppgifter och utveckling i rollen finns men dessa 

begränsas, dels på grund av ett redan styrt utbildningsprogram och dels på grund av en starkt 

målfokuserad verksamhet som inte ger tid för så mycket annat än sin egen, och sitt teams, 

måluppfyllelse. 

 

5.2 Faktorer som främjar respektive motverkar att 

kompetensutveckling resulterar i lärande 

Under detta avsnitt kommer vi redogöra för vad vi kommit fram till gällande vår andra 

frågeställning kring vilka faktorer som främjar respektive motverkar att kompetensutveckling 

resulterar i lärande. Detta kommer göras med utgångspunkt i tre olika delar inom det 

kollektiva lärandet; interaktion genom muntliga samtal, observation av andras handlande 

samt utifrån rekryterarnas gemensamma föreställningar. Dessa delar har genererats från 

teorin om kollektivt lärande. 

 

5.2.1 Interaktion genom muntliga samtal 

Interaktion genom muntliga samtal utgör enligt Döös och Wilhelmson (2005) en viktig del i 

lärandeprocessen. I samband med olika kompetensutvecklingsaktiviteter har en rad olika 

forum för interaktion genom muntliga samtal identifierats. Vi kommer i detta avsnitt redogöra 

för dessa forum samt analysera huruvida rekryterarna upplever att de lär sig något genom 

forumet. Dessa delas vidare in i forum som är formella, icke-formella samt informellt lärande 

i det dagliga arbetet. Denna indelning görs med anledning av att empirin kommer relateras till 

tidigare forskning under det kommande diskussionsavsnittet. 
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Som tidigare nämnt spenderar företaget mycket tid och pengar på planerade kurstillfällen, så 

kallade formella kompetensutvecklingsaktiviteter. En faktor som empirin visat främja att 

kunskapen från utbildningen ska resultera i lärande är huruvida deltagarna fått möjlighet att 

diskutera innehållet tillsammans. Rekryterare 2 beskriver nedan sin upplevelse av detta från 

en säljutbildning de nyligen genomgått i teamet: 

 
Men det är exempelvis om man pratar sälj då som ett exempel, och man beskriver såhär bör du 

bemöta en kund och så står det bara såhär, hur du ska ställa frågor och så. Då kommer inte jag 

ihåg frågorna, för det är ju bara att jag läser då, säg bara det här och det här. Det är mycket 

lättare då att diskutera det eller att liksom prova på varandra: när jag säger såhär hur upplever du 

det, att man kan diskutera fram och tillbaka. Då sätts det ju fast i hjärnan på ett annat sätt. Så det 

är ett exempel när det bara blir en lång föreläsning om ett ämne som man tillslut inte orkar 

lyssna på för att det blir… att man inte kan använda det själv i praktiken liksom. 
  

Respondenten uttrycker att inlärningen underlättats om det hade funnits mer utrymme för 

gemensam diskussion. I detta fall uppger respondenten att föreläsaren listar hur frågorna ska 

ställas i ett säljsammanhang, vilket inte blir särskilt givande. Vi tolkar det som att det finns en 

underliggande frustration gällande att utbildningen saknar praktiska inslag där deltagarna 

hade kunnat bli mer involverade. En faktor som här upplevs motverka att lärandet aktiveras 

fullt ut är att innehållet inte är tillräckligt konkret, vilket respondenten menar utgör ett hinder 

för att kunskapen ska kunna förstås och läggas på minnet. Rekryteraren menar istället att 

möjligheten att innehållet får diskuteras med kollegor och att innehållet med enkelhet kan 

appliceras efteråt i arbetet, utgör faktorer som främjar att kunskapen ska resultera i lärande. 

Förutom de mer teoretiska utbildningarna, beskriver rekryterare 3 att det även finns 

utbildningar som har större praktisk förankring: 

 
det finns också utbildningstillfällen där vi enbart pratar case som har hänt på företaget tidigare 

och där vi sen då även får diskutera dom här casen, hur hade du gjort. Och dom ger mig väldigt 

mycket. Jag skulle säga att de klassrumstillfällen där vi ändå får diskutera väldigt mycket är väl 

det som ger mig mest. 
 

I linje med rekryterare 2, belyser även rekryterare 3 möjligheten till diskussion som en viktig 

faktor för inlärningen. Vi kan även utläsa att diskussionsmöjligheterna i samband med 

klassrumstillfällena är en viktig faktor som främjar lärande för denne individ. Utöver tillfällen 

för diskussion, beskriver rekryterare 3 fortsättningsvis att innehållet blir mest givande då det 

är taget från en verklig situation, där man kan diskutera alternativa handlingsalternativ i den 

givna situationen. Genom att deltagarna förses med utrymme för interaktion genom muntliga 

samtal, aktiveras lärandet och deltagarna upplever att de får ut mer utav utbildningen. 
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Dessutom tycks kunskapen bli enklare att lägga på minnet och kunskapen blir enklare att 

överföra till det dagliga arbetet. 

 

Det empiriska materialet visar även att det finns goda möjligheter för vardagligt lärande i 

arbetet, även kallat informellt lärande. En faktor som flera respondenter uttryckt vara 

väsentlig för lärandet är att de får samtala med kollegor under informella former. Detta 

beskrivs bland annat av rekryterare 5: 

 
Jag undrar ändå, det som är mest givande för mig, är nog det som sker dagligen. Det är 

jätteviktigt att gå specifika utbildningar och få kompetens på det sättet, men använder inte jag 

det i mitt dagliga arbete, då försvinner den kunskapen. Så det är jätteviktigt att dels få arbeta 

med det man lärt sig från utbildningen och att få input från kollegor. Jag lär mig någonting nytt 

varje dag och det behöver inte vara från en klassrumssituation, utan jag lär mig nog mer på det 

sättet. 
  

En faktor som framkommit ha betydelse för att kunskapen ska resultera i lärande är att 

innehållet måste kunna appliceras i arbetet, vilket går i linje med Ellströms (1992) definition 

på kompetens. Vad som gör de informella tillfällena mer givande är att den kunskapen inte 

riskerar att försvinna på samma sätt som vid de formella utbildningstillfällena. Dock är 

respondenten tydlig med att poängtera att de formella utbildningarna inte kan ersättas av de 

informella. Detta kan tolkas som att det mest optimala för lärandet är en kombination av både 

formellt och informellt lärande, även om respondenten upplever att det informella lärandet 

enskilt ger mest. Vidare lyfter respondenten att man gärna tar hjälp av varandra för att tolka 

informationen efter en utbildning. Detta kan kopplas till att man försöker bilda en gemensam 

förståelse, vilket Granberg och Ohlsson (2005) menar sker i kommunikation med varandra 

där handlingsalternativ formas som inte sannolikt skulle ha utformats på egen hand.  

  

Vid frågor kopplade till det informella lärandet, har termen best practise, på ett eller annat vis, 

berörts av samtliga respondenter. Rekryterare 7 beskriver termen mer ingående: 

  

Att dela best practise handlar om att ge tips på hur man kan jobba i sitt dagliga arbete. Det måste 

inte vara det bästa sättet att utföra något på, utan handlar mer om att man delar med sig av någon 

erfarenhet och hur man själv gått tillväga i en liknande situation. 

 

Citatet visar att rekryterarna arbetar aktivt med att dela best practise inom företaget. Genom 

att dela lärdomar och uppmärksamma kollegor på nya arbetssätt, kan de inspirera varandra 

samt undvika att uppfinna hjulet på nytt. Med tanke på begreppets frekventa användning, är 

vår tolkning att det finns en kultur inom företaget som präglas av en öppenhet och vilja att 



 34 

dela kunskap med varandra. Denna form av kunskapsdelning går i linje med det Granberg och 

Ohlsson (2005) samt Granberg och Bjerlöv (2011) beskriver som en förutsättning för att det 

kollektiva lärandet ska kunna ta plats. Även om många upplever kulturen som öppen, är det 

inte alla rekryterare som upplever att det är helt enkelt att be om hjälp. Rekryterare 2 

beskriver nedan ett antal faktorer som upplevs motverka lärandet: 

 

Människor är väldigt uppgiftsfokuserade och även individualistiska på ett sätt i och med att man 

tävlar med sig själv, man vill ju alltid göra det bättre och vi har tävlingar internt om vem som är 

bäst osv. Så jag tror att många här på företaget kanske har svårt att be om hjälp också för att man 

inte vill, dels störa någon annan och sen så tänker man väl att det här behöver jag kunna själv, 

för många är så ambitiösa och så. Men det beror ju på vilket team man är i, om man är trygg 

med varandra eller inte 
 

I citatet framkommer det att respondenten upplever att det av olika anledningar kan vara svårt 

att söka kontakt med kollegor för att samtala när man ställs inför ett problem. Anledningen till 

att man inte vill störa någon annan tycks vidare bero på två faktorer. Den första kan härledas 

till uppfattningen om att människor är väldigt uppgiftsorienterade, vilket leder till att man inte 

vill störa en kollega som har fullt upp och därmed undviks möjligheten att, genom interaktion 

med kollegor, lösa det uppstådda problemet. Den andra faktorn till att man undviker att be om 

hjälp, tycks bero på att det kan förknippas med skamkänslor. Detta då många inom företaget 

beskrivs vara ambitiösa, vilket kan innebära att man undviker att ställa frågan till en kollega 

eftersom man inte vill riskera att se dum ut. Respondenten flikar dock in att det kan skilja sig 

mellan olika team beroende på hur trygg man är med övriga deltagare inom teamet. För att 

utvecklas och ta sig vidare när man kört fast, vore det i enlighet med teorin om kollektivt 

lärande, fördelaktigt att interagera och kommunicera med övriga deltagare i gruppen (jfr Döös 

& Wilhelmson, 2005). Dock visar vårt resultat på andra informella situationer där kollegor 

samtalar och tar hjälp av andra. Rekryterare 1 beskriver nedan hur det informella lärandet kan 

komma till uttryck i andra sammanhang: 

 
Men sen jobbar vi väldigt mycket med, och är öppna för att om jag tycker att du har gjort 

någonting jättebra då kan jag kanske boka in en lunch med dig och ha ett möte och se, hur har du 

lyckats med det här, för att lära sig av varandra så, det uppmuntrar vi verkligen till, så att när jag 

vann ett pris för någonting så var det säkert 20 personer som ville boka in en lunch med mig och 

ville höra mer. Och det ger ju mig också otroligt mycket, att jag får, för det första reflektera 

över, men gud vad var det jag gjorde egentligen och sen lära andra och hjälpa dom. 
  

Utifrån citatet kan vi utläsa att det är förekommande, och även uppmuntras till, att träffa 

kollegor över en lunch i lärandesyfte. På så vis försöker man dra nytta av varandras 

framgångar i syfte att lära sig av varandra. Citatet visar dels att det finns ett stort engagemang 
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och vilja för medarbetare att utvecklas, genom att söka sig till kollegor som kan dela sina 

erfarenheter. Dels visar citatet att tillfället resulterar i lärande för båda parter. Den som delar 

med sig av sina erfarenheter lär sig genom att reflektera över vad i det egna handlandet som 

ledde till framgången, samtidigt kan mottagaren dra lärdomar från personens agerande, vilket 

sedan kan appliceras i det egna arbetet. Detta kan kopplas till det Döös och Wilhelmson 

(2005) berör angående att bevittna andras resultat samt se vilka konsekvenser handlandet kan 

leda till.  

 

En annan form av kompetensutvecklingsaktivitet är de mer icke-formella, vilket enligt 

Rönnqvist (2001) karaktäriseras av en låg planerings- och organiseringsgrad. Personalmöten 

och självstudier är exempel på sådana aktiviteter. Det framkommer i det empiriska materialet 

att företaget avsätter mycket tid för personalmöten. På frågan gällande vilka tillfällen 

respondenterna lär sig saker under en vanlig arbetsvecka, lyfter rekryterare 4 fram deras team-

möten som ett forum som främjar lärande: 

 
Det är faktiskt oftast på team-möten och då brukar jag snappa upp saker som har hänt och är 

aktuellt, nu har vi gjort medarbetarundersökning så då går vi igenom det, våra resultat och så har 

man en workshop där man får reflektera och diskutera, varför är det som det är, vad vill vi 

fortsätta med och vad ska vi förändra framåt. 
  

Utöver att gå igenom företagets resultat, vilket är team-mötenas primära syfte, upplever 

respondenten att faktorer som främjar lärande under team-mötena är att det ges utrymme för 

såväl reflektion som diskussion med kollegor avseende vad teamet kan ta med sig till framtida 

situationer. Respondenten lyfter fram att team-mötena brukar behandla aktuellt innehåll, det 

vill säga innehåll som är relevant för rekryterarna och de utmaningar de står inför just nu. 

Detta kan tolkas som en annan betydelsefull faktor för att mötet faktiskt ska resultera i 

lärande, till skillnad från andra tillfällen som kan behandla innehåll som är mindre relevant 

och applicerbart. Något som lyftes av flera respondenter var att även möten som inte hade 

uttalade utbildningsinslag, i detta fall möten med kunder, upplevdes vara en viktig faktor för 

lärandet. Kundmöten kan vidare betraktas ha en lägre organiseringsgrad än formella 

kompetensutvecklingsaktiviteter och kommer därför klassificeras som ett icke-formellt 

tillfälle för lärande. Denna faktor beskrivs av rekryterare 1: 
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Jag lär mycket av kunder, när jag är ute på kundmöten. Vi jobbar med alla olika affärsområden 

och det betyder att jag sitter inte bara med att rekrytera ekonomer utan det kan vara en 

chefsposition, jag har ingen aning om vad det här är från början, där lär jag mig jättemycket 

genom att komma ut till kunden och låta dem berätta om den här profilen, vad är det de ska göra, 

ibland kan det var så att man inte ens har någon aning om att den här tjänsten fanns, man har 

aldrig hört talas om vad det är för någonting och det är inom alla affärsområden så där lär jag 

mig jättemycket från kunder. 

 

Även under inbokade möten med kunder, upplever respondenten att den lär sig väsentlig 

kunskap som kan appliceras i det dagliga arbetet. Då teamet arbetar mot alla olika 

affärsområden, utgör dessa möten en viktig kunskapsinhämtning. För att rekryteraren ska veta 

vilken slags profil kunden söken, är det av yttersta vikt att rekryteraren förstår såväl 

arbetsuppgifterna som kundföretagets verksamhet. Dessa fysiska samtal med kund kan tolkas 

som en viktig faktor för lärandet, då rekryteraren upplever att tillfället bidrar med att rätt 

kunskap kan förvärvas för att de ska kunna genomföra en framgångsrik rekryteringsprocess.  

 

5.2.2 Observation av andras handlande 

En annan viktig del i den kollektiva lärandeteorin är att deltagare i gruppen, i detta fall teamet, 

kan observera andras handlande och därmed bli varse om andras resultat och konsekvenser 

(jfr. Döös och Wilhelmson, 2005). I samband med kompetensutveckling har ett antal 

informella lärandetillfällen identifierats, vilka kommer redogöras för i detta avsnitt. Något 

som visat sig främja möjligheterna för att kunna observera andras handlande, i syfte att bli 

varse om deras resultat och konsekvenser, är en väsentlig faktor att företaget arbetar i öppna 

kontorslandskap. Till följd av detta kan medlemmarna i teamet, avsiktligt eller oavsiktligt, 

lära sig något av en kollega enbart genom att överhöra dennes samtal. Rekryterare 7 beskriver 

detta nedan: 

Det handlar mycket om att vi sitter i öppet kontorslandskap, att vi lär oss mycket av varandra 

varje dag genom att bara överlyssna ett samtal som en kollega har med en kund eller liknande. 

Den typen av, nu använder vi ordet best practice mycket inom företaget, men att man delar best 

practice, det gör vi hela tiden. 
  

Något som kanske inte alltid välkomnas inom företag är att överhöra andras samtal. Men 

inom detta företag betraktas handlandet vara både naturligt och välkommet. Denna tolkning 

har gjorts då citatet antyder att man lär sig mycket av varandra dagligen genom att dela best 

practice sinsemellan. Genom att lyssna in vad bordsgrannen talar om i sitt samtal med 

exempelvis en kund, kan respondenten dra både en och flera lärdomar. Genom detta 

förfarande kan man ta till sig olika knep som sedan kan användas för att ändra sitt eget 

arbetssätt och betraktas därför vara en viktig faktor för lärandet. Bortsett från de öppna 
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kontorslandskapen och att överhöra andra samtal, beskriver rekryterare 1 ytterligare en 

betydelsefull faktor för lärandet: 

 
Jag lär mig också mycket av mina kollegor i och med att vi samarbetar mycket med vår 

säljavdelning så lär jag mig dagligen av vad dom gör och vad dom sitter med för utmaningar, för 

vi jobbar två personer, en från leverans och en från säljavdelningen, mot en kund och hjälper den 

hitta då behovet och personen sen i slutändan. Så jag lär mig mycket av den här säljbiten också 

som kanske egentligen inte är min uppgift men i och med att jag är med på mycket möten med 

säljarna så lär jag mig ständigt hur man på bästa sätt kan sälja in våra tjänster på bästa sätt. 
 

Rekryteraren uttrycker att samarbetet med säljavdelningen utgör en faktor som främjar 

lärandet. Genom att observera hur säljarna arbetar i det öppna kontorslandskapet, kan de bli 

varse om vilka utmaningar de står inför och hur de kan lösas. Även att följa med säljarna på 

kundmöten upplever rekryteraren som givande. På så vis kan de lära sig saker utöver sina 

ordinarie arbetsuppgifter, exempelvis hur företagets tjänster på bästa vis kan säljas in. 

Anledningen till att respondenten intresserar sig för att lära sig mer om försäljning, tror vi kan 

bero på att denna kompetens blir allt viktigare på dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad, 

vilket kan tänkas ställa högre krav även på rekryterarna.  

 

Sammanfattningsvis främjas observation av andras handlande, vilket är en viktig del i det 

kollektiva lärandet, av att rekryterarna arbetar i öppna kontorslandskap. Detta möjliggör att 

rekryterarna kan dra lärdomar av varandra genom att överhöra varandras samtal och utarbeta 

sina egna arbetssätt. Även genom att iaktta hur exempelvis en säljare arbetar, upplever 

rekryterarna att de lär sig något utöver sina arbetsuppgifter.  

 

5.2.3 Gemensamma föreställningar 

Enligt den kollektiva lärandeteorin, lär sig gruppens medlemmar genom att utveckla 

gemensamma föreställningar. Dessa föreställningar kan i sin tur resultera i en högre 

gemensam handlingsförmåga och kompetens (Döös & Wilhelmson, 2005). I samband med 

kompetensutveckling, har några situationer identifierats där vi kan se att rekryterarna utarbetat 

gemensamma föreställningar, vilka kommer redogöras för i följande avsnitt. 

  

En av de situationer som vi vill belysa där vi kan se att gemensamma föreställningar sker är i 

det dagliga arbetet under informella lärandeformer. På frågan som berör hur rekryterarna ser 

på möjligheterna att dela kunskap med sina kollegor i teamet, uttrycker rekryterare 2 att: 
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Det är bra, men sen upplever jag kanske att vi alla kan lika mycket typ, för vi blir ju lika bra som 

det är att vi är samma grupp kan ju också vara negativt för vi alla kan ju samma saker tillslut för 

vi alla har jobbat lika länge. Så då hamnar man i det att man kanske inte lär sig så mycket av 

varandra längre. 
  

Rekryterarna har arbetat olika länge i teamet, men respondenten uppger ändå att hen upplever 

att alla tillslut kan ungefär lika mycket, vilken kan tolkas som att teamet har utformat 

gemensamma föreställningar. Enligt teorin kan detta leda till en högre kompetens och 

handlingsförmåga. Dock verkar respondenten inte helt positivt inställd till detta, utan upplever 

snarare att dessa gemensamma föreställningar utgör en faktor som snarare begränsar lärandet 

eftersom ingen i teamet tillslut kan dela med sig av någon ny kunskap som de andra 

kollegorna inte redan kan. En annan situation där vi kan se att företaget försökt organisera för 

att skapa gemensamma föreställningar är under ett mer formellt lärandetillfälle, där 

rekryterare 5 berättar om företagets strategikarta: 

  
Allting vi gör, kopplas ihop med vår strategikarta. Det mesta vi gör startas med strategikartan, 

här är vår vision och så är det nedbenat i olika strategier och olika actions. Så inför alla 
utbildningar och föreläsningar vi har, börjar man med att visa den. Den här utbildningen kommer 

fokusera på de här delarna och så ringar man in. Exempelvis att vi vill ha branschens nöjdaste 

kunder. Om det då är en utbildning inom hur man ska nå dit och exempelvis bli bättre på att få 

nöjdare kunder, då visar man tydligt att utbildningen syftar till att nå just den visionen. 
  

Strategikartan utgår ifrån företagets vision och fungerar som en strategi för hela 

organisationen. Kartan visas i samband med varje utbildning för att påvisa hur utbildningen 

kan kopplas samman med något av de mål som finns i företagsvisionen. Ledningen har ett 

stort inflytande kring hur processerna för det kollektiva lärandet kan ta plats (Granberg & 

Ohlsson, 2005; Granberg & Bjerlöv, 2011). Detta tolkar vi som att företaget försöker påvisa 

utbildningens relevans för att skapa utrymme för att bilda en gemensam föreställning kring 

företagets vision. Då respondenten uttrycker att syftet med utbildningen på detta vis blir 

tydligt, antyder vi att motivationen till utbildningen kan öka något, vilket då kan utgöra en 

viktig faktor för att innehållet från utbildningen ska kunna resultera i lärande.   

 

Enligt den kollektiva lärandeteorin ska gemensamma föreställningar bidra med en högre 

kompetens och handlingsförmåga. Emellertid visar det empiriska materialet att rekryterarna 

upplever att dessa gemensamma föreställningar snarare motverkar lärande då ingen ny 

kunskap finns att förvärva hos någon kollega, utan man blir aldrig smartare än teamet. Vad 

som däremot lyfts fram som främjande för lärandet är att syftet med varje utbildning 
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framkommer tydligt, vilket kan antas påverka deltagarnas motivation till att vilja ta till sig 

kunskapen.  

 

5.3 Lärande i en mål- och resultatstyrd verksamhet 

Under de två föregående frågeställningarna blir det tydligt att olika prestationsmål styr 

verksamheten och dess utformning. Som en följd av detta ser vi en konstant brist på tid och att 

vissa lärandeaktiviteter prioriteras ner. Därför vill vi titta närmare på hur den mål- och 

resultatstyrda verksamheten påverkar lärandet. Vad vi kommer fram till kommer redogöras 

för i avsnitt som delats upp efter de teman som vi sett när vi analyserat det transkriberade 

materialet. Dessa teman handlar för det första om hur målstyrningen påverkar arbetsuppgifter 

och rutiner och för det andra om hur det påverkar möjligheterna för gemensam reflektion. 

 

5.3.1 Utformning av arbetsuppgifter och rutiner 

En förutsättning för den kollektiva lärprocessen är att det finns möjlighet för gruppen att 

utforma rutiner och arbetsuppgifter för det arbete de står inför. Det krävs även ett gemensamt 

uppdrag för att en process ska startas upp (Thunborg & Ohlsson, 2016). Här står företaget 

inför en utmaning som vi ser har att göra med företagets tydliga fokusering kring att arbeta 

målfokuserat. Företagets mål var vanligtvis det första som nämndes av rekryterarna när vi 

frågade om deras arbetssätt. Rekryterare 4 beskriver det såhär: 

 
Dels arbetar vi, och jag, väldigt mycket utifrån individuella mål och dom målen är helt 

individuella. Mål som jag själv strävar efter att nå. Sen har vi givetvis också mål som team. Vi 

arbetar väldigt mycket med mål och hur vi når dem målen. Målen är nedbrutna i siffror, vilka vi 

arbetar mot dagligen för att nå. Framförallt handlar det om att vi vill ha nöjda konsulter och 

kunder. 

 

Man utgår alltså efter mål satta i siffror som det hela tiden strävas efter att nå. Dels handlar 

målen om nöjdheten hos både uppdragsgivare och de som tillsätts men den andra delen av 

målen handlar om omsättning. Rekryterare 1 beskriver: 

 
Vi har våra individuella mål som vi jobbar mot och då är de nedbrutna på månadsvis beroende 

på hur senior man är så har du ett visst mål som du ska uppnå. Men sen har vi också team-mål 

som man måste uppnå och då kanske vi har ett högre team-mål än vad man har individuellt mål 

som [företaget] har satt så då måste vi kanske fördela så att alla individer måste kanske leverera 

utöver det individuella målet man har för att vi ska nå vårat team-mål. … såhär mycket 

omsättning ska vi nå till exempel och då behöver vi tillsätta såhär många personer som vi kallar 

det och det är ju då att vi behöver tillsätta, alltså anställa såhär många personer eller rekrytera 

som jag gör men sen så bryts ju det ner då per individ.  

 

Rekryterare 1 utvecklar målen vidare: 
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Och sen har vi också våra organisations, hela bolagets mål också, att vi har ett mål där vi ska 

vara år 2023 och det måste ju alla bidra med och därför har vi spridit ut det på alla kontoren, vad 

måste alla göra för att nå dit? Så det börjar ju egentligen från högsta nivån, i hela Sverige, vad 

man ska göra. 

 

Det finns alltså mål på flera olika nivåer. Individuellt, för teamet och för hela företaget. Målen 

är framförallt uppställda utefter siffror, utefter hur nöjda kunder och kandidater man har och 

hur stor omsättningen man har i tillsättning av kandidater och konsulter. Samarbetet ligger 

framförallt i att nå de kollektiva målen för hela företaget och i synnerhet för teamet. Här har 

teamet ett gemensamt uppdrag i att uppfylla de gemensamma målen genom att tillsätta de 

uppdrag som kommer in och att externa parter ska vara nöjda i sin kontakt med företaget. Hur 

detta samarbete ter sig kan ha olika uttryck men ett exempel kommer från rekryterare 8:  

 
Konsulter får var tredje månad en anonym undersökning som undersöker hur väl de skulle 

rekommendera oss till en vän eller kollega. Målet för oss som team har varit att öka denna siffra 

och få fler konsulter att dels svara på undersökningen, såväl som att fånga upp eventuella 

missnöje innan det uttrycks i undersökningen och därav förbättra resultatet. I arbetet att förbättra 

detta arbete har vi tillsammans satt upp olika actions som vi tror kommer leda till bättre 

svarsfrekvens och resultat. 

 

Här ser vi ett exempel på att måluppfyllelsen i sig blir en arbetsuppgift som teamet samarbetar 

för att uppnå. Rekryterare 8 talar om att man satt upp olika actions vilket i princip handlar om 

att man gjort en handlingsplan och där action motsvarar olika uppgifter som ska göras för att 

nå målen. 

 

Ett exempel på situationer vi kan se då lärandet får stå tillbaka till förmån för måluppfyllelse 

är när rekryterare 6 beskriver hur det kan se ut vid olika utbildningstillfällen i företaget:  

 

Är man på en utbildning så ser man direkt att folk öppnar datorerna i pausen för att besvara mejl 

eller ringa upp en kund, istället för att socialisera sig med varandra i pausen. Man förstår 

utbildningens relevans, organisationen gör aldrig något om det inte finns ett syfte för det men 

det handlar mer om att man hellre prioriterar annat. Vi får inte mindre att göra för att vi är på 

utbildning en dag, utan det arbetet ska fortfarande göras, men det får göras en annan dag. 

 

Vad vi läser ut ur detta citat är att de statiska målen kan skapa en viss stress då målen skall 

uppnås, även om andra saker såsom utbildningar kommer emellan. Lösningen blir då att jobba 

med de vardagliga sysslorna på raster och andra tillfällen som en följd av att ingen annan 

utför ens uppgifter när man är på kurs. Visserligen uttrycks en tilltro till företaget och dess 

utbildningsplan så det verkar som att själva utbildningen tas på allvar och vi ser inga tecken 

på att det vardagliga jobbet görs istället för eller samtidigt som kursen. Dock finns det ingen 

tid för återhämtning eller reflektion mellan utbildningstillfällena. Detta till trots så är det inte 
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några stora protester från våra intervjupersoner kopplat till denna höga prestations-, och 

målfokusering. Rekryterare 3 ger följande svar på frågan om hen skulle vilja att tempot 

sänktes lite till fördel för att formell utbildning fick ta mer plats i arbetet: 

 

Ja, men då skulle jag säga att det finns andra negativa effekter av att arbetsbelastningen inte är så 

hög, för att någonstans så trivs jag och jag tror många andra väldigt bra i rollen just att det är en 

hög arbetsbelastning då och då, att det är mycket som händer och att man får rodda i det och 

skulle arbetsbelastningen bli mycket lägre så ser jag också att motivationen skulle försvinna 

ganska snabbt för arbetet. Jag tror inte att man hade blivit mer motiverad för att gå på just de 

tillfällena då utan mer har det varit så att, ok nu händer det ingenting liksom, nu vill jag bara 

göra, för att man lär sig mycket i arbetet, när det är igång. 

 

Att tolka av svaret från rekryterare 3 verkar det som att de som jobbar på företaget trivs i det 

höga tempot och ser både mervärden och andra typer av lärande och utveckling i arbetet, så 

som det är utformat.  

 

Till följd av företagets målstyrda verksamhet har man satt upp olika rutiner för hur man ska 

gå tillväga för att utföra sina arbetsuppgifter på ett så effektivt sätt som möjligt. Dessa rutiner 

benämns ibland som processer som i citatet under när Rekryterare 1 beskriver arbetet: 

 
Vi jobbar ju väldigt mycket efter processer som är uppsatta från företaget, alltså högre upp, som 

vi jobbar mot så vi har ju väldigt mycket best practice som vi jobbar efter. Det finns rutiner för i 

princip allting, hur man ska lägga upp en intervju till exempel, väldigt detaljerat. Det är 

ingenting som man kommer på själv utan vi jobbar efter uppsatta riktlinjer och rutiner och 

tanken är att med hjälp av dom så ska du nå dina mål. 

 

Rekryterare 6 vidareutvecklar: 

 

Vi har väldigt mycket rutiner och processer, som best practise som vi berört tidigare, det är som 

vårt Google. Där finns sjukt mycket information att hämta. Vi hade en extern utbildare som sa 

att han aldrig stött på ett företag som har så mycket processer som ni har. Ni har till och med 

processer för hur ni ska säga i ert telefonsvarsmeddelande. Sen kanske man inte alltid följer det 

helt, utan man hittar sitt egna sätt, men det är därför bra att bli utmanad. 

  

Det verkar alltså som att det finns rutiner för i princip allt i verksamheten och som rekryterare 

1 beskriver så kommer dessa rutiner från högre upp i organisationen, som en best practice för 

hur en uppgift utförs på bästa sätt. Det uttrycks att man har dessa för att lyckas nå sina mål. Vi 

tolkar det som att det är i effektivitetssyfte man har dessa rutiner, för att inte behöva uppfinna 

hjulet på nytt. Dock upplevs rutinerna inte vara lika styrande i de båda rekryterarnas citat. 

Rekryterare 1 verkar vara mer styrd av dessa rutiner medans rekryterare 6 verkar ha ett lite 

mer öppet förhållande till dem. Detta kan tyda på att det finns en skala över hur styrande man 

upplever dessa rutiner. Detta kan sammanfattas i ett citat från rekryterare 5: 
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Arbetsuppgifterna är ganska strukturerade och tydliga, det finns väldigt mycket strukturer inom 

det här företaget, hur man ska göra saker och till och med säga saker. Det finns väldigt mycket 

mallar och mycket dokumentation att luta sig mot. När man inte vet vad man ska göra, då kan 

man använda det. Även om vi har denna struktur och tydlighet, upplever jag ändå att det 

uppmanas till att man inte måste hålla sig till det här, utan man kan anpassa processen lite utefter 

vad kunden efterfrågar. Någonstans har vi ett mer övergripande mål, att ha så nöjda kunder som 

möjligt, då måste vi också vara flexibla i att kunna ändra hur vi arbetar så att det också blir 

bättre för kunden och den kan bli nöjd. Finns vissa väldigt tydliga regler som vi måste följa, men 

det finns ändå lite svängrum. 

 

Här uttrycks att det finns väldigt många och styrande rutiner men samtidigt finns det 

möjlighet till svängrum exempelvis i kontakten med kunden, möjlighet att anpassa arbetssätt 

för att kunden ska bli nöjd med sin kontakt med företaget. 

 

Sammantaget ser vi att företagets arbete utgår från mål för omsättning och kundnöjdhet som 

sätts av ledningen och påverkar i nedåtstigande led hela företaget till kontoren, teamen och i 

slutändan de anställda. Dessa mål är styrande och det är av högsta prioritet att sträva efter att 

uppnå dem. För att man ska kunna uppnå de högt satta målen krävs ett effektivt arbetssätt och 

för att åstadkomma detta har man rutiner, även kallat best practice, för mer eller mindre allt 

man gör. Allt för att vara så effektiv som möjligt i sitt arbete. Det är här i strävan efter 

effektivitet som vi ser att man tappar de delar i det kollektiva lärandet där Thunborg och 

Ohlsson (2016) beskriver att arbetsgruppen själva ska få sätta rutiner och arbetsuppgifter för 

arbetet. Det man dock kan se är att det ändå finns visst svängrum i hur vissa uppgifter ska 

utföras för att tillhandahålla en viss flexibilitet gentemot kunden. Frågan är dock om det 

räcker för att leva upp till författarnas mening av att själva ta fram rutiner och arbetsuppgifter. 

 

5.3.2 Kollektiv reflektion  

Ett mönster som framkommit i det empiriska materialet är att rekryterarnas arbete är en 

ständig kamp mot klockan. Prioriteringar blir därför av yttersta vikt för att arbeta så effektivt 

som möjligt i strävan efter att kunna leverera de resultat som förväntas av en. Detta medför att 

mindre tid blir över åt annat. Thunborg och Ohlsson (2016) menar att det kollektiva lärandet 

är en varaktig process som upprätthålls av gruppens samspel, kommunikation och kollektiva 

reflektion. Rekryterare 5 beskriver nedan sin upplevelse av utrymmet för kollektiv reflektion i 

arbetet: 

Någonstans upplever jag att vi är så fruktansvärt framåtsträvande hela tiden. Vi bara kör på i 

hundra knyck rakt framåt utan att tänka så mycket på det som har hänt. Vi fokuserar mycket på 

det som händer och det som ska hända, snarare än att man stannar upp. Det vet jag i och för sig 

att vi måste bli bättre på, att reflektera över saker, för det blir lätt så att man bara kör på och 

släcker bränder. Jag tror absolut att vi skulle kunna arbeta mer med reflektion, men det måste ha 

med tiden att göra. Det finns inte riktigt någon tid eller utrymme för att göra det. 
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Det går att utläsa i citatet att det inte är så förekommande att man stannar upp i arbetet för att 

reflektera gemensamt över händelser. Anledningen till detta tror respondenten beror på att det 

varken finns tid eller utrymme för det med tanke på det höga tempot inom företaget. Istället 

upplever respondenten att man arbetar på som vanligt och släcker bränder vartefter de 

uppkommer. Det vi ser saknas här är ett mer långsiktigt tänkande. Om inget utrymme ges för 

att reflektera över det som inträffat, ser vi det som att de går miste om tillfällen där de kan dra 

lärdomar inför liknande framtida situationer. Vidare kan vi utläsa att respondenten önskar att 

det fanns fler tillfällen för reflektion, men att det ligger bortom dennes kontroll att kunna 

prioritera. I det kollektiva lärandet har ledningen ett stort inflytande kring hur processerna för 

det kollektiva lärandet kan ta plats och behöver organisera för kunskap (Granberg & Ohlsson, 

2005; Granberg & Bjerlöv, 2011). Här kan vi urskilja en brist i att det från rekryterarnas sida 

inte upplevs som att företaget bedriver ett strategiskt arbete kring att involvera reflektiva 

inslag i verksamheten. På frågan gällande om det finns tid och utrymme för att reflektera i 

arbetet, ställer sig rekryterare 2 desto mer kritisk: 

 

Nä, det skulle jag inte säga för att allting går väldigt snabbt. Det ska ju finnas tid och utrymme 

för det, vet jag. Man ska ju kunna hinna sitta och fika och prata med kollegorna på ett normalt 

sätt, höll jag på att säga, nej man ta den där pausen men man hinner inte. I alla fall inte där jag 

jobbar nu så, vi bara kör på och det är knappt någon lunch. Det är lite sådär vissa dagar, inte alla 

dagar det låter ju hemskt men, jag hade nog önskat mer tid för reflektion och kanske sitta och 

prata lite såhära, hur har din dag varit, eller veckan och att man kan lyfta problem för man ställs 

ju inför extremt många konstiga situationer varje dag och det hade nog hjälpt då. 
 

Återigen lyfts tidsaspekten fram som ett problem gällande möjligheterna till kollektiv 

reflektion. Respondenten upplever att det rent teoretisk ska finnas tid och utrymme för det, 

men att det inte är så det ser ut i praktiken. Utöver att möjligheterna till reflektion är 

bristfälliga, menar respondenten vidare att det knappt finns utrymme att ta en fikarast med 

sina kollegor eller att vissa dagar ens ta en lunchrast. Respondenten upplever även att 

utrymmet för att lyfta problem med kollegor är begränsat. Detta tror vi har en negativ 

inverkan på lärandet eftersom möjligheterna för att lösa uppgifter gemensamt är en 

förutsättning för kollektivt lärande (jfr. Granberg, 2016). Rekryterare 2 utvecklar sitt 

resonemang: 

 

Jag skulle säga att det är generellt roligt att lära sig nya saker, i arbetsgruppen, men oftast är det 

så att vi inte har tid. Man har liksom inte tid att ta in mer information för man sitter med 70 eller 

många konsulter som tar mycket tid och många kunder och så. Så jag skulle säga att det är 

väldigt delat, dels så vill jag och mitt team lära oss och bli duktigare i arbetsrätt och känna att vi 

kan mer men tiden räcker inte till. Engagemanget finns där men det är svårt att hitta tiden ibland. 
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Detta kan tolkas som att engagemanget för att lära nya saker och att bli duktigare i sitt arbete 

finns både hos den enskilde rekryteraren, men också inom teamet. Som tidigare nämnt råder 

en stark kultur för att vilja lära sig nya saker bland de anställda. Trots detta menar 

rekryteraren att bristen på tid resulterar i att man blir mindre mottaglig för att ta in ny kunskap 

och upplever till följd av detta att det inte finns något annat alternativ än att prioritera annat. 

 

Vi kan sammantaget se att den ständiga kampen mot klockan kan innebära negativa 

konsekvenser för lärandet. Rekryterarna upplever att man sällan stannar upp för att reflektera, 

utan det är mycket fokus på kortsiktiga lösningar som fungerar för stunden. Vi ser här en 

problematik i att man går miste om tillfällen för att dra lärdomar inför framtida situationer. 

Dessutom framkommer det att det upplevda utrymmet för att lyfta problem med kollegor är 

begränsat.  
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6.0 Diskussion 

Syftet med studien var att bidra med kunskap om kompetensutveckling inom den mål- och 

resultatstyrda bemannings- och rekryteringsbranschen. Inom ramen för detta har vi till en 

början analyserat vilka förutsättningar för kompetensutveckling i företaget vi kan se. Vi har 

här kommit fram till att det i många fall finns goda förutsättningar för just 

kompetensutveckling. Initialt har vi uppmärksammat företagets omfattande 

utbildningsprogram bestående av olika utbildningspaket för företagets olika roller. Förutom 

detta utbildningsprogram kan vi även se en mångfald av platser och forum för att dela och ta 

till sig kunskap på. Dessa tillfällen är framförallt möten av olika slag men även självstudier i 

olika former. Sammantaget kan man säga att mycket av företagets lärande och delande av 

kunskap handlar om delandet av best practice, bästa tillvägagångssätt för en viss uppgift. 

Detta görs på både kontors-, avdelnings- och på teamnivå. När det kommer till ett mer 

informellt lärande i det dagliga arbetet ser vi både möjligheter till samtal och delning av 

kunskap och tillvägagångssätt bland annat genom kontorets utformning som ett öppet 

kontorslandskap. Ännu ett sammanhang där lärande sker är där rekryteraren har en assistent 

som den handleder. I rollen som handledare tvingas man reflektera över sina tillvägagångssätt 

och kan även se hur assistenten utför uppgifter och ta till sig av detta. 

Studien har även behandlat vilka faktorer som främjar respektive motverkar att 

kompetensutvecklingen resulterar i lärande. Resultatet visar att det finns många främjande 

faktorer för lärande, dock har desto färre faktorer som motverkar lärande kunnat urskiljas. En 

lärofrämjande faktor har visat sig vara företagets strategikarta. Genom denna har 

utbildningens syfte tydligt framgått, vilket kan påverka deltagarnas motivation till att vilja ta 

till sig innehållet. Andra faktorer som visat sig underlätta kunskapsöverföringen från 

utbildning till det dagliga arbetet är att innehållet är aktuellt och baserat på verkliga case. 

Företagets öppna kontorslandskap har även visat sig vara en betydelsefull faktor för lärandet, 

vilket utgör en informell lärandeform. Landskapet möjliggör att rekryterarna kan dra många 

lärdomar från varandra. Dels genom att ställa frågor sinsemellan inom teamet när de ställs 

inför ett problem. Dels genom att landskapet möjliggör att man kan överhöra andras samtal 

samt iaktta hur kollegorna arbetar, vilket fler rekryterare upplever bidrar till att man kan ta till 

sig arbetssätt som man kan applicera i sitt eget arbete. En sista faktor som framkommit främja 

lärandet är att det ges utrymme för att reflektera över både sitt egna och sina kollegors 

handlande, på så vis upplever rekryterarna att de kan dra lärdomar från tidigare misstag. En 

faktor som framkommit motverka att kompetensutvecklingen resulterar i lärande är att inte 
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alla rekryterare vågar be sina kollegor om hjälp. Detta kan dels bero på att man inte vill vara 

någon till besvär eller att man inte vill riskera att framstå som mindre kompetent. En annan 

faktor som visat sig kunna ha en negativ inverkan på lärandet, är att gemensamma 

föreställningar inom teamet inte nödvändigtvis måste leda till en högre handlingsförmåga och 

kompetens, utan kan snarare resultera i att alla inom teamet tillslut kan lika mycket, vilket 

innebär att ingen ny kunskap finns att förvärva av varandra. 

 

Studiens tredje frågeställning handlar om hur ett företags mål- och resultatstyrda verksamhet 

påverkar lärandet. Det vi har sett är att företagets verksamhet utgår från olika mätbara mål, i 

form av exempelvis kundnöjdhet och tillsättningsmål. För att lyckas uppnå dessa högt 

uppsatta mål krävs ett visst mått av effektivitet som nås genom olika rutiner för mer eller 

mindre allt som företaget gör. Vi kan här se att man tappar vissa aspekter som är viktiga för 

att ett kollektivt lärande ska uppstå, som exempelvis att arbetsgruppen själva ska få utforma 

sina egna rutiner och arbetssätt. Generellt innebär denna målstyrning en konstant kamp mot 

klockan som även det medför negativa konsekvenser för lärandet i termer av avsaknad av tid 

för reflektion och att man går miste om tillfällen för att dra lärdomar inför framtida 

situationer.  

 

6.1 Resultatdiskussion och konklusion 

Svensson, Ellström och Åberg (2001) har i sin studie påvisat behovet av informellt lärande då 

de tillskriver lärandet som en komplicerad process vilken, utöver kunskapsinhämtning, kräver 

handling och dialog i verkliga situationer för att funktionen ska vara utvecklande. Choi och 

Jacobs (2011) stämmer in i att de formella kunskaperna måste omsättas i praktisk handling. I 

linje med detta visar resultatet i vår undersökning på att man efterfrågar ett praktiserande av 

teori och kunskap inom ramen för den formella utbildningen. Vi ser ett antal rekryterare som 

efterfrågar mer case-baserade utbildningar där man utgår från aktuella händelser och 

situationer för att det teoretiska och abstrakta ska kunna omsättas praktiskt, om än i tankar och 

reflektioner. Kanske har det även att göra med det som Hammarström (2005) kommit fram till 

att medarbetare behöver se relevansen i utbildningens syfte för att kunna implementera de nya 

kunskaperna i arbetet. Här har företaget hjälp av sin strategikarta som beskrivits tidigare, där 

det blir tydligt vilken relevans varje utbildning har, för att bättre nå sina egna, och i 

förlängningen företagets övergripande mål. 
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En amerikansk studie menar att organisationer fortsätter att investera stort i lärande genom 

formell utbildning trots att man menar att majoriteten av lärandet på arbetsplatsen sker 

informellt (Wolfson et al, 2019). I likhet med det menar Ellström, Löfberg och Svensson 

(2005) att lärandemiljön kommit mer i fokus, till nackdel för formell utbildning, när det gäller 

kompetensutveckling, som vi återkommer till. I linje med den amerikanska forskningen visar 

vårt resultat på att företagets formella utbildningspaket är det som vi först blir varse när vi 

frågar rekryterarna om företagets kompetensutveckling. Vår studie visar att rekryterarna 

upplever att de ägnar en stor del av arbetstiden åt att delta i utbildningar. Vi kan även se goda 

möjligheter till informellt lärande, som en del av företagets lärmiljö, inom företaget men detta 

är inte lika väl organiserat som det formella. Vi reflekterar dock över huruvida det informella 

lärandet handlar om medvetna kompetensutvecklingsinsatser eller ej. Detta då endast ett fåtal 

rekryterare självmant nämnde några av dessa aktiviteter i våra frågor om 

kompetensutvecklingens utformning på företaget. Dessa aktiviteter framstår inte vara lika 

självklart inkluderade i kompetensutvecklingen per definition vilket vi kunde uppleva gav 

dem en lägre prioritet i arbetet. De formella utbildningarna bokades in i kalendern och 

utfördes, även om det fanns mycket annat att lägga tid på. Men informella aktiviteter så som 

självstudier, gemensam- eller individuell reflektion och läraktiviteter på möten prioriterades 

lätt bort. Gällande formell utbildning så talar viss forskning om svårigheten med formell 

utbildning utan att kunskapens implementering följs upp vilket man menar kan innebära att 

kunskapen stannar hos medarbetaren och riskerar försvinna ur företaget i samband med de 

anställdas uppsägning (Choi & Jacobs, 2011). Inom ramen för vår undersökning har vi inte 

sett att den formella utbildningen följs upp på något särskilt sätt efter utbildningstillfället. Till 

skillnad från vad forskningen säger kan vi heller inte se någon risk för att kunskap försvinner 

ut ur företaget om någon lämnar sin anställning. Detta tror vi grundar sig i företagets 

omfattande utbildningspaket och att den kunskap som förmedlats redan har institutionaliserats 

i organisationen då alla i samma tjänst går igenom utbildningen enligt den plan som finns. På 

detta sätt kommer kunskapen inifrån organisationen och förmedlas till de juniora kollegorna 

för att sedan på nytt omsättas i handling. Genom kunskapens institutionalisering blir den 

samtidigt del av företagets best practice vilket innebär att kunskapen även sprids vidare 

genom exempelvis möten, samtal och andra informella läraktiviteter som instämmer delvis 

med författarnas slutsats om behovet av det informella lärandet för att det formella lärandet 

ska stanna i organisationen (se även Kock & Ellström, 2011; Svensson, Ellström & Åberg, 

2004). I likhet med tidigare forskning visar vårt resultat på att möjligheten att kommunicera 

och reflektera är betydelsefullt för lärandet (jfr. Clarke, 2005; Eraut, 2007).  
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Den typ av reflektion som framkommit i undersökningen har mestadels syftat till att lära sig 

av tidigare misstag eller reflektera över sitt eget arbetssätt i syfte av att lära någon annan, 

exempelvis en assistent. Dock ser vi också ett behov av fler reflektionstillfällen och 

framförallt att möjliggöra för att tid avsätts för detta ändamål. Mycket av den vardagliga 

kommunikationen som sker underlättas på grund av kontorets utformning som ett öppet 

landskap. Detta går i linje med Kock och Ellströms (2011) studie som visar att en miljö som 

främjar lärande utgör basen för att kompetensutvecklingen ska få goda effekter inom 

organisationen. Stimulerande arbetsuppgifter, hög autonomi samt social interaktion med 

kollegor som stöttar individens motivationsbehov är viktiga faktorer i en god lärandemiljö 

(Messmann & Mulder, 2015). Här visar vårt resultat på att även om rekryterarna inte kan 

påverka så mycket i utformningen av sina arbetsuppgifter upplever de uppgifterna som 

stimulerande och utvecklande med hög autonomi där de själva kan lägga upp sina dagar som 

de vill och utföra uppgifter i den ordning som passar. Även om vi kan se att företaget lägger 

mycket pengar på formell utbildning, som diskuterats innan, kan vi också se stora 

lärandemöjligheter i och med den fysiska arbetsmiljöns utformning. Vårt resultat visar att det 

öppna kontorslandskapet bidrar till mycket av det informella lärandet på arbetsplatsen då det 

möjliggör både utbyten av tankar och best practice, såväl som att ställa frågor. På samma 

gång som man kan se kontorets utformning som en främjande aspekt av lärmiljön ser vi också 

att den medför vissa effekter som också kan anses motverka lärandet. Detta då några av 

rekryterarna uttryckt att de inte vågar ställa frågor ut i landskapet utan man är rädd för att 

antingen störa sina kollegor eller framstå som inkompetent. Här tycker vi oss se kopplingar 

till rekryterarnas hårda styrning av sina mål och resultat där man både använder sig av 

varandras kompetens och hjälper varandra för att nå de gemensamma målen men samtidigt 

känner vissa sig som störande eller låter sin stolthet gå före då man inte vill framstå som inte 

kompetent nog att klara uppgiften. I båda fallen påverkas lärandet. Här ser vi en tudelad bild 

av kontorslandskapets utformning när det gäller dess påverkan på lärandemiljön. Våra resultat 

pekar på merparten positiva aspekter med det öppna kontorslandskapet men å andra sidan är 

vi medvetna om att om fokuset för studien hade legat på kontorslandskapets utformning i sig 

hade resultatet troligtvis även visat på andra aspekter. Även Lohman (2009) trycker på 

organisationskulturen som en viktig faktor för lärandet, genom sin enkätstudie om 

arbetsmiljön på ett IT-företag. Som nämnts tidigare finns det både möjligheter och 

utmaningar kopplat till utrymme och plats för reflektion i företaget. Utmaningarna ligger 

främst i tidsbrist som även Lohman nämner som ett hinder för de anställdas engagemang för 
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informellt lärande. I linje med detta visar vårt resultat gällande engagemanget till de icke-

formella läraktivteterna, så som självstudier, att den frivilliga delen av självstudierna inte görs 

på grund av att tid inte finns. Vad det däremot avsättas tid för är olika möten som vi sett finns 

en hel del av. Även detta är i linje med Lomans resultat att stimulera lärande. Här ställer vi 

oss dock frågande till om alla möten verkligen behövs, ur ett lärandeperspektiv. Kanske skulle 

något möte kunna rationaliseras bort till förmån för mer möjlighet till reflektion och 

individuell utveckling genom exempelvis självstudier. Alternativt skulle det kunna avsättas 

tid under dessa möten för just gemensam reflektion för att ytterligare använda sig av de 

lärandetillfällen som finns. 

 

Då undersökningens tredje frågeställning handlar om relationen mellan resultat- och 

målstyrning kontra lärande är det intressant att titta på Magnussons (2007) resultat som visar 

att inlärning främjas om medarbetare själva kan vara delaktiga i utformningen av sina 

individuella mål. Även att de är rimligt utformade och tillräckligt utmanande för att skapa 

utveckling hos medarbetaren. Våra resultat visar att det inte finns någon chans för 

rekryterarna att sätta sina egna mål för arbetet. Målen sätts av ledningen för hela 

organisationen och operationaliseras ner i alla steg, ner till de individuella medarbetarna. När 

det kommer till målens rimlighet och främjande aspekter för utveckling nämner flertalet 

rekryterare att de jobbar efter höga mål men dock uttrycker ingen att de är för höga utan 

snarare tvärt om, att de är sporrande och kräver ständig utveckling vilket tyder på att de är just 

tillräckligt utmanande. Detta kan höra samman med det som Raemdonck, Gijbels och van 

Groen (2014) menar att lärande i arbetet stimuleras när utmanande krav i arbetet stämmer 

överens med tillräcklig arbetsrelaterad kontroll. Upplevelsen hos rekryterarna verkar alltså 

vara att målen för visso är högt satta men att de ändå ligger inom deras känsla av kontroll över 

situationen. Detta till trots ser vi att lärandet hos de anställda stagnerar efter ett tag likt 

rekryteraren som uttryckte att alla i gruppen tillslut besitter samma kunskap och inte längre lär 

av varandra. Detta tror vi har att göra med att tempot är så högt och det ställs höga krav på 

effektivitet vilket skapat en hög rutinmässighet i arbetet, som uttryckts att mer eller mindre 

alla arbetsuppgifter som utförs i företaget finns nedskrivet i en rutin som en best practice. 

 

Sammanfattningsvis visar vårt resultat att det förekommer mycket lärande i företaget, inom 

ramen för olika kompetensutvecklingsaktiviteter, såväl formellt-, icke-formellt- och informellt 

lärande i det dagliga arbetet. Det formella lärandet i företaget hanteras genom ett IT-system 

och har en omfattande utformning där vi sett positiva effekter i att alla i samma roll får gå 
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igenom samma utbildningspaket med den institutionaliserade kunskap som företaget tagit 

fram av dess samlade kunskap om verksamhetens best practice. Detta tillvägagångssätt kräver 

inte samma uppföljning av hur kunskaperna implementeras, vilket minskar risken för att 

kunskap försvinner ut ur företaget när någon lämnar företaget. Utöver det formella lärandet 

ser vi god potential för icke-formellt lärande, i och med stort utbud av möten och samlingar, 

men även det informella lärandet i det dagliga arbetet där vi framförallt ser den fysiska 

arbetsmiljöns utformning som en framgångsfaktor och främjare för kunskapsdelning och att ta 

hjälp av varandra. När det kommer till kontorets utformning ser vi förvisso även vissa 

hindrande effekter för lärandet när både produktionstakten och kraven gör att vissa frågor inte 

ställs. 

 

När det kommer till hur resultat- och målstyrningen påverkar lärandet på företaget visar vårt 

resultat att verksamheten till stor del är starkt rutinstyrd, som en följd av målstyrningen. Detta 

skapar förvisso stabilitet och förutsägbarhet som bidrar till en ökad effektivitet, vilket 

diskuterades i inledningen vara viktig för ökande krav på leverans och prestation på 

arbetsmarknaden. Men resultaten visar även på en del utmaningar för lärandet såsom höga 

krav på måluppfyllelse och högt arbetstempo som gör att lärande situationer, som exempelvis 

reflektion och självstudier prioriteras bort. Detta ligger i linje med den tes vi haft med oss in 

undersökningen. Det som dock förvånat oss är att vi även sett att verksamhetens utformning 

även för med sig främjande faktorer för lärandet. Vi kan exempelvis se att, till skillnad från ett 

starkt kompetitivt klimat som vi förväntat oss, ser en kultur där man vill lära av andra och 

dela med sig av kunskap. Detta tror vi grundar sig i att det utöver de individuella målen även 

finns mål för de olika teamen och de olika kontoren som uppmanar till samarbete och 

gemensam utveckling. Trots att någon lyfter att man tävlar mot varandra i att bli 

framgångsrik, verkar det inte som att man trampar varandra på tårna för att ta sig dit, utan 

man delar med sig och hjälper varandra att nå sina mål. Sammantaget visar resultatet att 

företaget har gjort ett gediget arbete i att skapa en god lärandekultur i företaget, och att det 

även finns en del utvecklingspotential.  

 

 

6.2 Studiens begränsningar 

En begränsning med studien är att empirin insamlats genom ett bekvämlighetsurval. Detta kan 

medföra att resultatet enbart speglar en särskild grupp individer (Alvehus, 2013), vilket vi 

diskuterat kritiskt i metodavsnittet. Fortsättningsvis är resultatet endast baserat på 8 intervjuer, 
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vilket sett till studiens omfång kan anses vara ett relativt stort urval, men i förhållande till hur 

många rekryterare som ingår i den totala populationen, kan urvalet betraktas som litet, vilket 

kan förklaras av studiens begränsade tidsperiod. Då samtliga respondenter endast arbetar på 

två olika kontor i Stockholm, men inom ett och samma företag, kan en viss skevhet uppstått i 

resultatet. Det snäva urvalet kan ha en negativ inverkan på studien. Genom att samla in empiri 

från flera företag i varierande storlek inom den privata sektorn samt utöka urvalet även till 

mindre orter i Sverige, hade vi kunnat stärka studiens generaliserbarhet. Eftersom studien har 

en kvalitativ ansats har vi intresserat oss för respondenternas subjektiva upplevelser av 

kompetensutveckling. Detta utgör ytterligare en begränsning då det medför att 

respondenternas resultat blir svåra att jämföra med varandra. Avslutningsvis kan studien 

också begränsas av att vi inte innehaft ett alltför kritiskt förhållningssätt gentemot tidigare 

forskning samt studiens teoretiska ramverk, något som vi är medvetna om påverkar vår studie. 

 

6.3 Vidare forskning 

Då denna studie fokuserat på att ge kunskap om kompetensutvecklingsarbetet inom 

rekryterings- och bemanningsbranschen genom att undersöka ett företag, som dessutom är ett 

större företag, vore det intressant för framtida forskning med en breddad undersökning. Man 

skulle exempelvis kunna jämföra flera företags arbete med kompetensutveckling och 

dessutom titta på mindre företag som kan tänkas ha helt andra förutsättningar för 

kompetensutveckling. Som nämndes i avsnitt om tidigare forskning saknar vi i allmänhet 

forskning kring hur kompetensutveckling i stort, och lärandet i synnerhet, påverkas av en mål- 

och resultatstyrd verksamhet. Här skulle man med fördel kunna titta på andra branscher än vi 

gjort och med betoning på olika kunskapsintensiva verksamheter. 
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8.0 Bilagor 

 

8.1 Informations- och samtyckesformulär 

                 

Till berörda deltagare, 

 

Information för deltagande i en studie om lärande och kompetensutveckling inom 

bemannings- och rekryteringsbranschen.  

 

Projekt 

Arbetet har som övergripande syfte att bidra med kunskap om kompetensutveckling inom den 

mål- och resultatstyrda bemannings- och rekryteringsbranschen. 

 

Metod 

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer som kommer att genomföras och därefter 

analyseras. Intervjuerna kommer spelas in och kommer sedan raderas efter avslutad 

undersökning. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de 

enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga intervjuer. 

 

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 

seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 

personer eller företag att namnges. Alla personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör 

identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt och under tystnadsplikt. Endast 

studenterna som genomför undersökningen kommer ha tillgång till inspelningarna och det 

transkriberade materialet. 

 

Kontaktuppgifter 

Ansvariga för studien är Malin Källström, Mattias Persson och Andreas Rydberg. Om du har 

några frågor om studien är du välkommen att kontakta någon av oss.  

 

Malin Källström  Andreas Rydberg 

Student   Forskare vid institutionen för idé och lärdomshistoria 

 

Vi ses på intervjun!  
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8.2 Intervjuguide 

 

Bakgrund 

• Berätta kortfattat om dina arbetsuppgifter.  

• Hur arbetar ni?  

 

Hur bedrivs kompetensutvecklingsarbetet? (vilka tillfällen/platser/möjligheter finns?) 

• Hur tar ni till er ny kunskap i arbetsgruppen? /Berätta om tillfällen under en vanlig 

vecka när där det finns möjlighet att ta till sig ny kunskap? 

• Kan du beskriva kompetensutvecklingsarbetet på företaget?  

o Formella kurser 

▪ kurser, och tydliga utbildningar 

o Icke-formella utbildningsinsatser 

▪ tex personalmöten och konferenser där visst 

lärande/utbildningsmoment ingår 

▪ självstudier, handledning osv. 

o Informellt lärande i det dagliga arbetet 

• Finns det någon kompetensutvecklingsplan/strategi? 

o Hur ser det ut? 

o Allmän plan för företaget eller på individbasis? 

o Hur upplever du konsultchefernas inflytande i framtagandet av 

planen/strategin? 

 

Vilka faktorer främjar respektive motverkar kompetensutveckling? (Hur går de till, 

förutsättningar för lärande?) 

• Vilka situationer/tillfällen är mest givande för din inlärning?  

o Varför? 

• Vad fyller teamet för funktion för verksamheten?  

o Berätta mer om hur ni arbetar i teamet? 

▪ Uppgifter, syfte, samarbete, mervärde 

• Hur upplever du att du kan få ta del av ny kunskap från dina kollegor? 

• Hur löser ni problem som uppstår i arbetet, på arbetsplatsen? 
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o Berätta om några tillfällen där ni arbetat tillsammans i arbetsgruppen för att 

lösa olika problem? 

▪ Reflektion? 

▪ Diskussion? 

o Finns det avsatt tid/utrymme för problemlösning i gruppen? 

▪ möten 

o Finns det tid/utrymme för reflektion/diskussion i korridoren, på lunchen osv? 

• Hur skulle du beskriva Inställningen till kompetensutveckling/nytt lärande i 

arbetsgruppen? 

 

Hur påverkas lärandet i en mål- och resultatstyrd verksamhet? 

• Handlingsutrymme/möjlighet att påverka arbetsuppgifter? 

• Handlingsutrymme/möjlighet att påverka hur man löser olika uppgifter? 

• Hur ser du möjligheterna att dela kunskap och lösa problem gemensamt i 

arbetsgruppen?  

• Är det något du vill tillägga om kompetensutveckling som vi inte redan berört?  
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