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Sammanfattning  

Studien har i syfte att få en ökad förståelse för hur HR-anställda inom ett privat företag upplever 

att engagemang har betydelse för arbetsplatslärande. Utifrån syftet har tre frågeställningar 

konstruerats: Hur upplever de HR-anställda att deras egna engagemang har betydelse för 

arbetsplatslärande? På vilka sätt anser de HR-anställda att engagemang från organisationens 

sida har betydelse för deras arbetsplatslärande?  På vilka sätt skulle de HR-anställda vilja att 

engagemangets roll kopplat till arbetsplatslärande utvecklas inom organisationen i framtiden?  

 

Studien har använt en kvalitativ metod. För att besvara syftet har sex semistrukturerade 

intervjuer genomförts med HR-anställda i en privat organisation med över 100 000 anställda. 

Intervjuerna ligger till grund för empirin som har analyserats med en tematisk analys där diverse 

teman skapades. Vidare bearbetades och analyserades empirin utifrån Billetts (2004a; 2004b; 

2006) teori om affordances och engagemang.  

 

Studiens resultat visar att HR-anställda upplever eget och organisationens engagemang som 

betydelsefullt för deras arbetsplatslärande. Det egna engagemanget har en roll i vad för 

läraktiviteter en anställd tar del av. Vidare uppger informanterna att engagemanget är en 

förutsättning för att lärande ska ske, det är inget som sker per automatik. Organisationen gör 

sig betydelsefull genom att erbjuda individer möjligheter till arbetsplatslärande samt ge rätt 

förutsättningar och stöd för att det ska kunna ske. Samtliga informanter upplevde att tidsbrist 

och andra prioriteringar påverkar arbetsplatslärande. I framtiden skulle HR-anställda vilja 

förändra synen på arbetsplatslärande. Främst upplever informanterna att chefer och 

organisationen behöver engagera sig i att skapa bättre förutsättningar och erbjuda mer stöd för 

arbetsplatslärande.   

 

Nyckelord: HR-anställda, engagemang, organisatoriskt engagemang, arbetsplatslärande  
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Abstract  

The purpose of this study is to gain an increased understanding of how the HR-employees of a 

private organization experience the importance of engagement for workplace learning. Based 

on the purpose, three research questions have been constructed: How do the HR-employees 

experience the importance of their own engagement for workplace learning? In which ways do 

the HR-employees believe that engagement from the organization's side is important for their 

workplace learning? In what ways would the HR-employees want the role of engagement linked 

to workplace learning to develop within the organization in the future?  

 

The study has used a qualitative method. To answer the purpose, six semi-structured interviews 

have been conducted with HR employees in a private organization with over 100,000 

employees. The interviews form the basis of the empirical evidence, which has been analyzed 

with a thematic analysis where various themes were created. Furthermore, the empirical 

evidence was processed and analyzed based on Billett's (2004a; 2004b; 2006) theory of 

affordances and engagement. 

 

The study's results show that HR employees experience their own and the organization's 

engagement as significant for their workplace learning. Their own engagement plays a role in 

what kind of learning activities an employee takes part in. Furthermore, the informants state 

that engagement is a prerequisite for learning to take place, it is not something that happens 

automatically. The organization makes itself meaningful by offering individuals opportunities 

for workplace learning and by providing the right conditions and support for this to happen. All 

informants felt that lack of time and other priorities affect workplace learning. In the future, the 

HR employees would like to change the view of workplace learning. Primarily, the informants 

felt that managers and the organization need to engage more in creating better conditions and 

offer more support for workplace learning. 

 

Keywords: HR-employees, engagement, organizational engagement, workplace learning  
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1. Inledning   

Teknologiska framsteg och en ökad konkurrens har skapat en turbulent och föränderlig 

arbetsmarknad där utvecklingen av färdigheter och arbetsplatslärande blivit centrala för 

organisationer att förbli konkurrenskraftiga. Ett livslångt lärande på arbetsplatsen har blivit ett 

faktum i dagens arbetsklimat. Förändringarna har lett till ökade krav på individerna att utveckla 

sina kompetenser och färdigheter (Paulsson, Ivergård, & Hunt, 2005). Ett livslångt lärande är 

nödvändigt för att göra individerna attraktiva på arbetsmarknaden (Näringsdepartementet, 

2021).  

 

För att en individ ska vara delaktig i arbetsplatslärande har forskning visat på en mängd faktorer 

som påverkar individens förmåga att ta del och dra nytta av arbetsplatslärande, en central sådan 

är engagemang (t. ex Billett, 2004; Bauer & Gruber, 2007; Islam & Tariq, 2018). Engagemanget 

är det som avgör vad en individ väljer att delta i för läraktiviteter på en arbetsplats. 

Arbetsplatslärande är inte en passiv process där individen samlar ny kunskap per automatik. 

Individer tar ett aktiv beslut kring vad för typer av arbetsplatslärande de vill engagera sig i och 

vilka kunskaper de tar med sig från läraktiviteter. Oavsett hur många läraktiviteter en arbetsplats 

erbjuder kommer individen aktiv bestämma vad och hur den deltar i dessa grundat på 

engagemanget (Billett, 2004a). Bryson, Pajo, Ward och Mallon (2006) resultat visar att 

möjligheterna till arbetsplatslärande och utveckling påverkas av individens engagemang och 

förmåga att vara proaktiv.  

 

HR-yrket förändras, likt samhället i stort, i hög hastighet vilket ställer högre krav på att utveckla 

sina kompetenser. Då HR-anställda är delaktiga i en organisations kompetensutveckling är det 

fundamentalt för organisationen att HR-anställda håller sina kompetenser uppdaterade (Bailey, 

2015). Att hålla sina kompetenser uppdaterade är viktigt på en individnivå för HR-anställda för 

att kunna stanna kvar inom organisationen (Berglund, 2002) 

 

HR-anställda har en betydelsefull roll för arbetsplatslärande och kompetensutveckling i en 

organisation. Ur ett pedagogiskt perspektiv är det betydelsefullt att undersöka hur de själva 

upplever engagemangets betydelse för arbetsplatslärande, både deras egna och från 

organisationens sida. Att undersöka engagemang ur ett pedagogiskt perspektiv ger en ökad 

förståelse för en viktig komponent i arbetsplatslärande som kan ge upphov till ytterligare 
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forskning. Därmed genomförs en studie kring hur HR-anställda upplever att engagemang har 

betydelse för deras arbetsplatslärande.  

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur HR-anställda inom ett privat företag 

upplever att engagemang har betydelse för arbetsplatslärande.  

 

1.2 Frågeställningar  

• Hur upplever de HR-anställda att deras egna engagemang har betydelse för 

arbetsplatslärande? 

• På vilka sätt anser de HR-anställda att engagemang från organisationens sida har 

betydelse för deras arbetsplatslärande?   

• På vilka sätt skulle de HR-anställda vilja att engagemangets roll kopplat till 

arbetsplatslärande utvecklas inom organisationen i framtiden?  

1.3 Avgränsningar  

Uppsatsen är avgränsad till HR-anställda inom den privata sektorn. HR-anställda omfattas 

endast av medarbetare och inte av chefer i HR-avdelningen på företaget. Avgränsningen HR-

anställda omfattas av medarbetare som arbetar med någon typ av personalfrågor och inte endast 

anställda inom en HR-enhet.  

 

1.4 Pedagogisk relevans  

Pedagogik omfattas av olika aspekter. Några av dessa aspekter är utbildning, lärande och 

undervisning. Vidare bidrar pedagogik med att utveckla kunskap om processer som formar och 

förändrar människor. Dessa processer kan uttrycka sig i olika sociala, kulturella och 

institutionella sammanhang (Uppsala universitet, u.å.). Utifrån denna definition av pedagogik 

kan denna studie bidra med ökad förståelse för hur människor erhåller ny kunskap och utvecklar 

befintliga kunskaper på arbetsplatsen. Genom syftet för studien: att få en ökad förståelse för 

hur HR-anställda inom ett privat företag upplever att engagemang har betydelse för 

arbetsplatslärande, ämnar studien ge ökad förståelse kring hur engagemang har en betydelse 

och påverkar processen för arbetsplatslärande. Studien ämnar, genom den tredje 

frågeställningen, att ge kunskap om hur HR-anställda vill att engagemangets roll ska utvecklas 

kopplat till arbetsplatslärande i framtiden. Därmed kommer studien bidra med kunskap om hur 
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processen för arbetsplatslärande kan förändras i framtiden genom engagemang från individen 

och organisationen. Vidare berör frågeställningarna betydelsen av engagemang i samband med 

hur och varför vissa färdigheter och kunskaper uppstår i samband med arbetsplatslärande. 

Sådana typer av frågor är i linje med de som pedagogik ämnar undersöka (Uppsala universitet, 

u.å.). Studien anses vara pedagogisk relevant då den undersöker engagemangets roll i hur 

individer erhåller kunskap i ett arbetsplatssammanhang.  
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2. Forskningsöversikt  

I följande avsnitt kommer tidigare forskning och studier inom uppsatsens ämnesområde och 

syfte att presenteras. Presentationen av den tidigare forskningen har en tematisk uppdelning och 

relaterar till de utvalda frågeställningarna. Forskningsöversikten omfattas av teman som HR-

rollen kopplat till arbetsplatslärande, betydelsen av engagemang för arbetsplatslärande och 

kopplingen mellan organisationen och engagemang. 

 

De databaser som användes var Uppsala universitets bibliotekstjänst tillsammans med Google 

Scholar. För att säkerställa att den tidigare forskningen är av vetenskaplig karaktär har 

litteraturen som presenteras i avsnittet bedömts efter kriterierna: peer-reviewed, vilka 

författarna är och vart forskningen är publicerad. Följande sökord har använts: 

arbetsplatslärande, engagemang, individuellt engagemang, HR, Human Resources, HR-

anställda, lärande, läraktiviteter, organisationslärande och betydelse.  Samtliga sökord har 

översatts till engelska för att bredda litteratursökningen. Nedan presenteras resultatet av 

forskningsöversikten, vilket är en sammanställning av relevant forskning utifrån uppsatsens 

syfte och frågeställningar som fanns tillgänglig vid uppsatsens genomförande.  

 

2.1 HR och lärande  

Bailey (2015) har i sin studie funnit att HR-anställda söker konstant efter möjligheter att 

utveckla sin kompetens i det dagliga arbetet. Studien bestod av en kvalitativ undersökning med 

17 semistrukturerade intervjuer med HR-anställda. I sitt arbetsplatslärande värderade 

informanterna det informella lärandet i samband med kollegialt samarbete och mentorskap. 

Resultatet är i linje med vad Berglund (2002) lyfter fram i sin doktorsavhandling: hur 

personalarbetare måste vara aktiva i sitt eget lärande och analysera styrkor, svagheter, 

möjligheter och hinder för att förbli konkurrenskraftiga och stanna kvar inom verksamheten. 

Att HR-anställda betraktar lärande på detta sätt hävdar Bailey (2015) är fundamentalt för 

verksamheten, det vill säga att anställda inom HR håller sina kompetenser uppdaterade. För att 

hålla sina kompetenser uppdaterade krävs det att HR-anställda själva tar sina arbetsuppgifter i 

beaktning och lär sig med dessa i åtanke. Bailey (2015) studie visar även på att HR-anställda är 

villiga att ta ansvar för sitt lärande men att det samtidigt behöver stöd från organisationens sida 

för att möjliggöra detta.  
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HR-yrket förändras snabbt och i samband med det även de kompetenser som yrket kräver. 

Formella utbildningar tenderar att släpa efter kompetensutvecklingen medan mer informellt 

lärande tenderar att ligga mer i fas med utvecklingen gällande krav och kompetenser i ett yrke. 

Därför behövs andra typer av arbetsplatslärande än formella utbildningar såsom informellt 

lärande (Bailey, 2015). Ett liknande resonemang för Berglund (2002), att HR-yrkets omfattande 

och föränderliga ansvarsområden gör det problematiskt att kunna identifiera vilka områden som 

bör fokuseras för lärande. Vidare hävdar Berglund (2002) att det finns en upplevelse inom HR-

yrket att det inte finns tid för att prioritera det långsiktiga lärandet trots dess betydelse för yrket. 

Tidsbrist som hinder är något även Syrigou (2018) funnit i sin avhandling. Hur deras 

professionella utveckling uppfattas som värdefull av HR-anställda men att tidsbrist ofta 

kommer att påverka den negativt. Det grundar sig i HR-anställdas många andra mer brådskande 

uppgifter inom verksamheten som prioriteras före deras egen utveckling och lärande.  

 

2.2 Engagemang och arbetsplatslärande  

Lohman (2005) undersökte det informella lärandet, vilka organisatoriska faktorer som hindrar 

engagemanget och vilka personliga egenskaper som ökar engagemanget för informellt 

arbetsplatslärande. Studien var kvantitativ bestående av 318 lärare och HRD-anställda. Studiens 

resultat visar att tidsbrist och en minskad fysisk närhet till kollegor hindrar engagemanget i 

arbetsplatslärande för bägge yrkesgrupper. Ytterligare tre hindrande faktorer påverkar HRD-

anställdas engagemang, en icke stöttande organisationskultur, oviljan av andra att delta i 

arbetsplatslärande och otillgängligheten av ämnesexperter. Gällande de personliga 

egenskaperna visar studiens resultat att faktorer som intresse för sitt yrkesområde, engagemang 

för professionell utveckling, självständighet och en utåtgående personlighet ökar engagemanget 

för informellt arbetsplatslärande. Berg och Chyung (2008) fann ett liknande resultat gällande 

faktorer som ökar engagemang kopplat till informellt arbetsplatslärande. Genom en kvantitativ 

enkätundersökning bestående av 125 arbetsplatslärande professionalister fann de att den största 

faktorn är nivå av intresse för sitt yrkesområde. Berg och Chyung (2008) hävdar att det är en 

logisk förklaring då individer har en större tendens att engagera sig i läraktiviteter som de 

intresserar sig för. Faktorn som påverkade minst var monetära belöningar. En förklaring som 

ges till detta är att engagemanget att delta i lärande är troligen mer motiverat av interna faktorer 

som intresse för yrkesområde än externa faktorer som monetära belöningar. Vidare fann Berg 

och Chyung (2008) att det inte finns en signifikant korrelation mellan engagemang och 

organisationskultur. En anledning som presenteras är att informellt arbetsplatslärande inte 



 10 

hämmas av en bristande organisationskultur för lärande genom att en individ kommer 

tillförskaffa sig information som krävs för en arbetsuppgift oavsett om det finns en 

organisationskultur som underlättar det eller inte. Deras resultat stämmer överens med Bryson 

et al. (2006) resultat i en intervjustudie i Nya Zeeland med syftet att undersöka interaktionen 

mellan möjligheterna en organisation erbjuder till arbetsplatslärande och engagemanget hos 

individer i olika nivåer av organisationen. Resultat visar att möjligheterna till arbetsplatslärande 

och utveckling påverkas av individens engagemang och förmåga att vara proaktiv. Individer 

som tog sig tiden för lärande och frågade efter mer utveckling kunde i större utsträckning forma 

lärmiljön efter deras egna begär (Bryson et al, 2006). Trots en restriktiv organisationsstruktur 

som inte möjliggör lärande kan individen arbeta proaktivt för att forma sin lärmiljö.  Bryson et 

al. (2006) hävdar att en restriktiv lärmiljö kan upplevas betydligt mer expansiv om individen är 

proaktiv i sitt lärande, likväl kan en expansiv lärmiljö från organisationens sida upplevs mer 

restriktiv där individen har ett bristande engagemang.  

 

Bauer och Gruber (2007) redogör i sin artikel för mikro- och makroperspektiv på 

arbetsplatslärande. De hävdar att ett mikroperspektiv är fördelaktigt att förklara hur ändringar 

på arbetsplatsen påverkar lärande och kunskap på en individ- och gruppnivå. Vidare 

argumenterar de för att arbetsplatslärande kan ske utifrån två olika situationer, ändringar i 

arbetsuppgifter och rutiner samt förekomsten av fel i det dagliga arbetet. Dessa två situationer 

leder inte automatiskt till lärande utan det kräver att individen eller kollektivet beslutar sig för 

att engagera sig i läraktiviteterna som uppstår i samband med dessa två situationer. Det är 

engagemanget som leder till att arbetsplatslärande sker och leder till förändrade praktiker. 

Engagemanget betraktas som nödvändigt för att lärande ska ske, oavsett vilka läraktiviteter som 

uppstår på arbetsplatsen. Islam och Tariq (2018) för ett liknande resonemang i sin undersökning 

där de genomförde en kvantitativ enkätundersökning med syftet att undersöka den förmedlande 

rollen hos engagemang mellan lärmiljön och extra rollbeteenden. Studiens resultat visar att 

genom att organisationen skapar en lärmiljö för individen ökar dess engagemang vilket leder 

till fler extra rollbeteenden. Engagemanget som skapas tenderar att leda till en större 

utsträckning kompetensöverföring och proaktivitet hos individen. Likt Bauer och Gruber 

(2007) visar Islam och Tariqs (2018) resultat att engagemanget har en förmedlande roll mellan 

lärmiljön och arbetsplatslärande.  
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2.3 Organisation och engagemang  

Ashton (2004) hävdar att organisatoriska strukturer påverkar hur individers arbetsplatslärande 

konstrueras. Genom en fallstudie i en malaysisk organisation bestående av intervjuer med olika 

delar av organisationen nämner Ashton ett antal strukturella faktorer som hämmar lärande. 

Studien visar att mer seniora anställda tillsammans med ingenjörer uppmuntrades till större grad 

till lärande av organisationen tillsammans med ett stöd från HR-avdelningen för deras lärande, 

till skillnad från de juniora anställda. Beroende på yrke inom organisationen fanns det olika 

typer av interna lärprogram och ämnesspecialister att stötta lärandet. Bryson et al. (2006) fann 

ett liknande resultat i deras intervjustudie. Resultatet visar att möjligheterna till 

arbetsplatslärande skiljer sig beroende på senioritet inom organisationen. Vidare visar resultatet 

att de mer juniora anställda upplevde en mer restriktiv lärmiljö medan de mer seniora anställda 

upplevde en mer expansiv lärmiljö. Billett (2002) för, likt Ashton, ett resonemang hur 

arbetsplatslärande inte erbjuds jämt över en organisation. Billett hävdar att faktorer som kön, 

personliga relationer på arbetsplatsen, uppfattning av en individs kompetens och 

anställningsform påverkar en individs arbetsplatslärande.  

 

Berg och Chyung (2008) studies resultat visar att det inte finns en signifikant korrelation mellan 

engagemang och organisationskultur. En anledning som presenteras är att informellt 

arbetsplatslärande inte hämmas av en bristande organisationskultur för lärande genom att en 

individ kommer tillförskaffa sig information som krävs för en arbetsuppgift oavsett om det finns 

en organisationskultur som underlättar det eller inte. En studie genomförd av Lloyd, Pfeiffer, 

Dominish, Heading, Schmidt och McCluskey (2014) visar till skillnad från Berg och Chyung 

att organisationskulturen underlättar för individer att engagera sig i arbetsplatslärande. Studien 

genomfördes med sju semistrukturerade intervjuer och nio fokusgrupper bestående av fyrtiosex 

individer från hälso- och sjukvårdsyrken med syftet att undersöka hinder och möjliggörande 

faktorer för engagemang i arbetsplatslärande inom hälso- och sjukvårdsyrken. Resultatet visar 

att genom att skapa en företagskultur som uppmuntrar till arbetsplatslärande upplevde 

informanterna till större utsträckning att det var ”okej” att engagera sig i 

arbetsplatslärande. Vidare är avsatt tid för arbetsplatslärande en nyckelfaktor för att kunna 

engagera sig i sådan aktivitet.  Informanterna uppgav att de behöver avsatt tid från patienter och 

administrativt arbete för att uppnå kvalitativ lärande och möjlighet till reflektion. Förväntningar 

från organisationen uppgav informanterna som ett hinder för att kunna avsätta tiden som krävs 

för arbetsplatslärande. Organisationen förväntade sig att de anställda skulle prioritera andra 
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kliniska arbetsuppgifter på bekostnad av arbetsplatslärande (Lloyd et al, 2014). Det resultatet 

är likt Syrigou (2018) fynd, hur HR-anställda lärande påverkas negativt då andra 

arbetsuppgifter prioriteras före avsatt tid för lärande. Lloyd et al. (2014) resultat visar att stöd 

från chefer och organisationen har en betydelsefull påverkan på arbetsplatslärande och 

möjligheten att engagera sig i sådana aktiviteter. Exempel på sådant stöd inkluderas av en 

uppmuntran att engagera sig i arbetsplatslärande, avsätta tid för sådana aktiviteter och att ge 

anställda möjligheter till mer utmanande uppgifter. Ett liknande resultat sett till chef- och 

organisatoriskt stöd visar Naujokaitiene, Tereseviciene och Zydziunaite (2015) i sin studie om 

hur olika typer av organisatoriskt stöd korrelerar med anställdas engagemang i Technology-

enhanced learning (TEL) på arbetsplatsen. Genom en kvantitativ undersökning med 75 

deltagare fann Naujokaitiene et al. (2015) ett samband mellan organisatoriskt stöd och 

engagemang. Starkast korrelation finns mellan chefsstöd och engagemang i TEL. Lägst 

korrelation finns mellan institutionell policysupport och engagemang. Institutionell 

policysupport omfattas av organisationens mål och värderingar tillsammans med hur dessa kan 

uppnås och överföras. Undersökningen visar att om det finns mer signifikant chef-, medarbetar-

, policy- och infrastrukturstöd skulle anställda vara mer villiga och motiverade att engagera sig 

i TEL arbetsplatslärande. 

 

2.4 Sammanfattning av forskning  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att HR-anställda konstant söker efter möjligheter 

att utveckla sin kompetens i samband med det dagliga arbetet. Det är något som krävs för att 

förbli konkurrenskraftiga och bli kvar i organisationen. Det är av betydelse att HR-anställda har 

en positiv attityd gentemot arbetsplatslärande och är aktiva i sitt eget lärande. För att lyckas 

med det krävs bland annat stöd från organisationen. Ett hinder som tas upp i forskningen är 

tidsbrist. Andra mer prioriterade arbetsuppgifter tenderar att utesluta lärandet för HR-anställda.  

 

Forskningen visar att tidsbrist är en av faktorerna som påverkar anställdas engagemang kopplat 

till arbetsplatslärande. Vidare kan en icke stöttande organisationskultur och en brist på mer 

senior kompetens minska engagemanget. Att ha ett intresse för sitt yrkesområde, vara 

självständig och ha en utåtriktad personlighet tenderar att öka anställdas engagemang för 

arbetsplatslärande. Engagemanget tenderar att öka mer i samband med interna faktorer som 

intresse för lärande än vad det ökar i samband med externa faktorer som monetära belöningar. 

Forskningen tyder på att individer har en möjlighet att påverka sitt arbetsplatslärande genom 
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engagemang. Trots en restriktiv lärmiljö kan individen skapa en mer expansiv sådan genom att 

agera proaktivt. Engagemanget betraktas som nödvändigt för att arbetsplatslärande ska kunna 

ske.  

 

Forskningen är inte överens gällande organisationens inverkan på arbetsplatslärande. En del 

forskning visar på att en bristande organisationskultur inte nödvändigtvis påverkar 

arbetsplatslärande negativt då en individ kommer tillförskaffa sig nödvändig kompetens oavsett 

om stödet från organisationen finns. Organisationen kan anses ha en mer stödjande roll genom 

att exempelvis skapa en kultur där individen känner att det är ”okej” att avsätta tid för 

arbetsplatslärande. En annan del av forskningen tyder på att organisationen kan hämma 

arbetsplatslärande genom diverse regleringar. Beroende på exempelvis anställningsform kan 

individen uppleva olika möjligheter till arbetsplatslärande. Tidigare forskning visar på fall där 

det kan tydas att en mer senior anställd kan bli erbjuden en mer expansiv lärmiljö och fler 

möjligheter till arbetsplatslärande än vad en mer junior anställd upplever.   
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3. Teori 

I det här avsnittet behandlas teoretiska perspektiv och relevanta begrepp utifrån det valde syftet 

och frågeställningar. För att kunna besvara syftet och frågeställningarna används Stephen 

Billetts teori om Affordances och engagemang. Det teoretiska perspektivet ger stöd till analys 

av arbetsplatslärande kopplat till engagemang på individ- och organisationsnivå. Avsnittet 

kommer att presentera de huvudsakliga delarna i teorin och relevanta begrepp. 

 

3.1 Affordances och engagemang   

Billett (2004a) anser att grunder i arbetsplatslärande består av de olika aktiviteter och 

interaktioner en arbetsplats erbjuder individen och hur individer väljer att delta i dessa 

aktiviteter. Affordances är det begrepp som syftar till de olika aktiviteter och interaktioner en 

arbetsplats erbjuder individen att engagera sig i. Vidare är arbetsplatsen som lärmiljö är 

uppbyggd av olika möjligheter och begränsningar som påverkar individens lärande.  

 

Billett (2004a) använder sig av konceptet partnerskap på arbetsplatsen för att beskriva 

lärandeprocessen bestående av interaktioner mellan det arbetsplatsen erbjuder för affordances 

och hur individer väljer att engagera sig i de erbjudanden som arbetsplatsen erbjuder. De 

affordances som en arbetsplats erbjuder individen skapas genom lokala förhandlingar på 

arbetsplatsen och vad organisationen har för krav och beställningar. Individen är en viktig del i 

lärprocessen genom dess engagemang gentemot affordances och vad för kunskap de lär sig 

baserat på engagemanget i olika aktiviteter och interaktioner på arbetsplatsen (Billett, 2004a).  

 

För de flesta individer representerar arbetsplatsen den enda eller mest optimala lärmiljön. 

Därmed är förståelsen för hur möjligheter att engagera sig i arbetet, de olika aktiviteterna och 

interaktionerna som en individ tillåts eller erbjuds att engagera sig i och vägledningen av 

organisationen betydelsefull för att bedöma vad en individ kan lära sig genom 

arbetsplatslärande (Billett, 2004a). Vidare influerar arbetsplats affordances vad och hur en 

individ väljer att engagera sig i för målinriktade aktiviteter. Enligt Billett (2004a) är vägledning 

av mer seniora kollegor för att erhålla mer avancerad kunskap en viktig del av 

arbetsplatslärande. Indirekt vägledning bidrar till hur uppgifter handskas och slutförs. Likt 

aktiviteter och interaktioner på arbetsplatsen kommer betydelsen av vägledningen att påverkas 

baserat på hur individer väljer att engagera sig i vägledningen. Billett (2004a) föreslår att 

arbetsplatser kan ha olika inbjudande egenskaper till lärande. Dessa egenskaper speglar 
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aktiviteter, möjligheter och stöd för lärande. Dessa egenskaper sträcker sig från formella 

utbildningsinsatser till informellt lärande som kommer från vardagligt deltagande i arbetet. 

Egenskaperna en arbetsplats har sägs påverka individens upplevelse och resultat av lärande.  

 

Vidare reglerar arbetsplatsen medvetet individens deltagande. Regleringen av individens 

deltagande är en produkt av sociala normer och kulturella faktorer på arbetsplatsen. Likt 

arbetsplatsens regleringar för arbetsplatslärande väljer individer vilka typer av aktiviteter de vill 

engagera sig, exempelvis i de aktiviteter som bäst tjänar deras eget syfte, som att utvecklas 

karriärmässigt (Billett, 2004a). Regleringarna från arbetsplatsen baserat på normer och 

kulturella faktorer är inte alltid godartade. Förekommer det en tvist mellan individen och 

organisationen kan det leda till en reglering av de affordances individen erbjuds av 

arbetsplatsen. Exempelvis kan affordances regleras för att passa verksamhetens egna mål. 

Verksamhetens mål kan i sin tur påverka vilka möjligheter en individ får och stödet för 

engagemang. Genom diverse regleringar kan olika individer på samma arbetsplats uppleva 

olika mängder av affordances. Billett hävdar att dessa regleringar kan bero på faktorer som kön, 

språkkunskaper och arbetsform (Billett, 2004a). I praktiken innebär dessa regleringar att 

individer kan uppleva och få olika typer och mängder av affordances. Exempelvis kanske en 

visstidsanställd inte bli erbjuden att delta i en utbildning medan en tillsvidare anställd i samma 

arbetsposition blir erbjuden att delta. Trots reglering från arbetsplatsen kring deltagande i 

aktiviteter bestäms inte dessa enbart av situationen. Individuella intentioner och avsikter formar 

deras engagemang i olika aktiviteter på arbetsplatsen och vilka lärdomar de tar till sig från 

deltagandet. Det individuella engagemanget är en viktig del i arbetsplatslärande enligt Billett 

som hävdar att individer inte är passiva i deras deltagande i aktiviteter och lärande på 

arbetsplatsen (Billett, 2004a). Lärande är inte en passiv process av socialisation där individen 

blir fylld med kunskap per automatik. I stället hävdar Billett att individer aktivt engagerar sig i 

processen genom att bestämma värdet i det de upplever och hur de sedan kan engagera sig i det 

och dra lärdomar från läraktiviteten. Individer kommer därmed välja, baserat på dess avsikter, 

hur de kommer engagera sig i aktiviteter och vad de tar med sig från det engagemanget (Billett, 

2004a). Avsikterna från individen formas och påverkas av olika personliga identiteter. Genom 

detta kommer individens engagemang och deltagande alltid vara unik på något sätt. Vidare 

kommer individer att utifrån dess egna värderingar, mål och erfarenheter välja vilka möjligheter 

de vill engagera sig i (Billett, 2006). Individer bestämmer vad som uppfattas som affordances 

baserat på deras egna värderingar. Exempelvis kan en individ avsätta sig mentorskap från en 

kollega då denna anser att mentorn är under individens kompetens och därmed finns det ingen 
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värdefull kunskap att hämta. Individer kan motstå en arbetsplats erbjudande till lärande om 

denne anser att den typen av engagemang inte ligger i deras intresse. Det en individ uppfattar 

som affordance betyder inte att samtliga anställda på arbetsplatsen uppfattar det som en 

affordance (Billett, 2006). Det är osannolikt att individer delar upp sin tid, ansträngning och 

uppmärksamhet jämt mellan alla olika affordances. Individers intresse och egna prioriteringar 

kommer att styra deras deltagande och engagemang (Billett, 2004b). Arbetsplatslärande är 

medvetet strukturerat av arbetsplatsen för att bibehålla en kontinuitet av lärande. Strukturerna 

behövs för att kunna producera varor och tjänster samt svara på nya utmaningar organisationen 

står inför. En individs deltagande är strukturerat av arbetsplatsens normer och praxis. En individ 

kan ignorera strukturerna för att bibehålla sitt eget syfte och riktning i lärandet (Billett, 2004a) 

 

Sammanfattningsvis är arbetsplatslärande något som förhandlas fram från individens 

engagemang att delta i en arbetsplats affordances, regleringen från arbetsplatsen och sociala 

normer samt kulturella faktorer. Genom att individen inte är passiv i sitt arbetsplatslärande 

måste detta betraktas som en förhandling genom ömsesidiga processer gällande affordances till 

arbetsplatslärande och engagemanget att delta i dessa från individens sida (Billett, 2004a)  
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4. Metodavsnitt 

I det här avsnittet presenteras de metodologiska val som gjorts i studiens genomförande. En 

kvalitativ metod har använts för att besvara studiens syfte, d.v.s. att få en ökad förståelse för 

hur HR-anställda i ett privat företag upplever att engagemang har betydelse för 

arbetsplatslärande. Studien består av intervjuer som spelades in och transkriberades. Från detta 

tillkom det empirisk materialet för studien. För att redogöra denna process kommer först metod 

för datainsamling att presenteras följt av urvalet. Därefter presenteras genomförande, 

databearbetning och analysmetod. Studiens kvalitet och etiska övervägande presenteras. 

Slutligen förs en metoddiskussion om vilka konsekvenser metodvalen fått och vad som skulle 

kunna göras annorlunda.  

 

4.1 Datainsamlingsmetod  

För datainsamlingsmetoden användes en kvalitativ metod. Valet av denna metod grundar sig i 

studiens syfte, nämligen att få en ökad förståelse för hur HR-anställda i ett privat företag 

upplever att engagemang har betydelse för arbetsplatslärande. I och med att upplevelser är svåra 

att undersöka med kvantitativa metoder föll valet på en kvalitativ metod. Vidare ger en 

kvalitativ metod forskaren möjlighet att undersöka individers upplevelser genom exempelvis 

intervjuer för att generera redogörelser för en upplevelse (Ahrne & Svensson, 2015). Vidare 

valdes semistrukturerade intervjuer baserat på syftet för studien. Bryman (2018) hävdar att en 

semistrukturerad intervju är ett flexibelt val där informanterna har en frihet att forma svaren på 

sitt eget sätt. Denna metod stämde väl in på studiens syfte då fokuset ligger på HR-anställdas 

egna upplevelser och vilka aspekter kopplat till engagemang och arbetsplatslärande de själva 

fann relevanta. Genom semistrukturerade intervjuer styrdes informanterna in kring studiens 

syfte gällande arbetsplatslärande och engagemang samtidigt som de hade möjligheten att tala 

fritt kring ämnet. Semistrukturerade intervjuer möjliggör flexibilitet i intervjuerna där forskaren 

kan ändra ordning i intervjuguiden och ställa frågor som inte ingår i intervjuguiden (Bryman, 

2018). Vid intervjutillfällen ställdes öppna och generella frågor baserat på frågeställningarna 

för att få uttömmande svar av informanterna, flexibiliteten som metoden erbjuder gjorde att 

följdfrågor kunde ställas utöver intervjuguiden (se bilaga 8.2) för att tydliggöra svaren och få 

en fullständig bild i förhållande till studiens frågeställningar. En kvalitativ metod kräver att 

intervjuaren är lyhörd på vad informanten säger och gör under intervjun. Genom att agera 

lyhörd under intervjuerna och ha möjligheten att ställa följdfrågor utanför intervjuguiden kunde 

oväntade intressanta ämnen plockas upp.  
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Intervjuerna skedde både digital via Microsoft Teams och fysiskt på plats hos organisationen. 

Efter Covid-19 pandemin har mängden distansarbete ökat och baserat på detta fick 

informanterna välja om de ville genomföra intervjun på plats eller distans via Microsoft Teams. 

Bryman (2018) poängterar vikten av att säkerställa att intervjun sker i en lugn och trygg miljö 

för informanten. Intervjun ska genomföras i en ostörd miljö med minskad risk för buller som 

kan påverka inspelningen av intervjun. Informanten ska inte behöva oroa sig för att någon hör 

vad som sägs under intervjun. Genom att låta informanterna själva välja plats för intervjun 

skapades en lugn och trygg miljö. Att ge informanterna möjligheten till att genomföra 

intervjuerna digitalt medför ett antal fördelar. Bryman (2018) föreslår att en digital intervju för 

med sig ett antal fördelar. En digital intervju sparar tid och underlättar intervjuer med ett urval 

som befinner sig på en annan geografisk plats. Vidare är det lättare för intervjupersoner att tacka 

ja till deltagande via en digital intervju, samtidigt som det inte finns något som tyder på att 

intervjuarens förmåga att skapa en tillitsfull relation till informanten är svårare än en fysisk 

intervju. En nackdel med att hålla digitala intervjuer är de potentiella teknologiska problem som 

tillkommer vid användning av digitala plattformar (Bryman, 2018). Detta motarbetades genom 

testning av det digitala verktyget Microsoft Teams innan intervjuerna och genom att försäkra 

att det fanns en stabil internetkoppling där intervjuerna skulle hållas. En annan nackdel med 

digitala intervjuer är att de kan bli mer formella och att de kräver mer förberedelser från 

intervjuarens sida för att samtalet inte ska stanna av (Ahrne & Svensson, 2015). Detta 

förebyggdes genom noggranna förberedelser i utformningen av intervjuguiden så att samtalet 

inte stannade av samt genom att vara lyhörd och kunna ställa relevanta följdfrågor. Genom 

effekterna av pandemin var både informanterna och intervjuaren bekväma med att arbeta på 

distans vilken underlättade användningen av ett digitalt verktyg som Microsoft Teams.  

 

4.2 Urval  

Urvalet av informanter och organisation grundar sig i studiens syfte. Gällande informanterna är 

samtliga deltagare i studien anställda inom HR-avdelningen och arbetar med någon form av 

HR-relaterat arbete. Att vara utbildad inom HR eller examen inom Personal- och arbetsliv är 

inte ett kriterium som togs i beaktning då det inte anses vara avgörande för arbete inom HR. 

Samtliga informanter betraktas som HR-medarbetare i den mån av att de inte har något 

personalansvar. Detta grundar sig också i studiens syfte. Valet av organisation grundar sig i 

avgränsningen i studien där organisationen ska befinna sig i den privata sektorn. Vidare valdes 

en organisation som har en tillräckligt stor HR-avdelning för att få tillgång till ett tillräckligt 
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urval med endast HR-anställda. Organisationen är en internationell organisation med över 

100 000 anställda globalt. Personliga kontakter inom organisationen underlättade valet av 

informanter och den inledande kontakten. Då det inte finns några personliga relationer med 

informanterna betraktas det mer som ett målstyrt urval än ett bekvämligheturval (jfr. Bryman, 

2018). Tillvägagångssättet som användes kan betraktas som ett målstyrt urval för att kunna 

välja ut informanter på ett strategiskt sätt som är relevanta för studiens forskningsfrågor och 

avgränsningar (Bryman, 2018). Urvalsmetoden var ett strategiskt urval då informanterna som 

valdes ut inte har ett personalansvar samt arbetar med HR inom organisationen och kan ge 

informationsrika svar utifrån studiens syfte och frågeställningar. Samtligt informanter ska även 

arbeta inom den privata sektorn vilket gör urvalet strategiskt (Bryman, 2018). En annan 

urvalsmetod som användes är snöbollsurval. Bryman (2018) beskriver att snöbollsurval är en 

vanlig metod kopplat till ett målstyrt urval i kvalitativ forskning. Snöbollsurval innebär att en 

mindre grupp individer väljs ut som är av relevans för forskningsfrågorna. Dessa utvalda 

personer föreslår därifrån andra deltagare som har erfarenhet och uppfyller de efterfrågade 

kriterierna för studien. I studien kontaktades potentiella deltagare utifrån kontaktnätet där de 

sedan rekommenderade ytterligare deltagare. Informanterna blev sex till antalet efter att ha 

använt snöbollsurvalet och samtliga kriterier från den strategiska urvalsmetoden uppfyllts.  

 

4.2.1 Informanterna  

Samtliga informanterna som deltagit i studien arbetar inom samma organisation. 

Organisationen befinner sig i den privata sektorn. Personliga uppgifter och övriga uppgifter 

som inte betraktas som relevanta för studien inkluderas inte i redogörelsen för att behålla 

anonymitet. Namnen på informanterna har ersatts med ”informant 1” osv. Parametrar som 

nämns i övrigt är kön och antal år i den nuvarande tjänsten.  

 

Namn  Kön Antal år i nuvarande tjänst 

Informant 1  Kvinna 1 år 9 månader 

Informant 2  Kvinna  1 år 10 månader 

Informant 3  Man  6 år 

Informant 4  Kvinna  6 månader  

Informant 5  Man  6 år 6 månader  

Informant 6 Kvinna  7 månader 
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4.3 Genomförande  

Semistrukturerade intervjuer användes i genomförandet av studien grundat på flexibiliteten som 

tillkommer i det tillvägagångssättet (Bryman, 2018). Inför intervjuerna konstruerades en 

intervjuguide (se bilaga B). Frågorna i intervjuguiden skapades utifrån syftet och 

frågeställningarna i studien. Bryman (2018) anser att en intervjuguide kan betraktas som en 

lista över de frågeställningarna som ska beröras under en semistrukturerad intervju. En viktig 

aspekt i intervjuguiden är att frågorna gör det möjligt för forskaren att ta del av hur 

informanterna upplever sin värld och att intervjuerna rymmer flexibilitet. Intervjuguiden är till 

fördel då den gör att samtliga intervjuer är jämförbara med varandra. Intervjufrågorna 

utformades till stor del baserat på syftet och frågeställningarna. Det teoretiska perspektivet 

påverkade frågorna då teorin har en tydlig koppling till syftet och frågeställningarna genom 

engagemang och arbetsplatslärande. Genom tidigare forskning upptäcktes intressanta 

perspektiv som inkluderades i intervjuguiden. För att säkerställa flexibilitet och att 

informanterna kan tala fritt om sina upplevelser ställdes mestadels öppna frågor med ett par 

undantag av stängda frågor. De stängda frågorna följdes i stället upp av öppna frågor beroende 

på informantens svar. Intervjuguiden skapades i samtycke med handledaren för uppsatsen för 

att säkerställa att frågorna inte var vinklade och var ställda på ett sätt som uppfyller syftet och 

ger svar på studiens frågeställningar. Flexibiliteten i semistrukturerade intervjuer gör att 

frågorna kan ställas i olika ordning (jfr, Bryman, 2018).    

 

Baserat på effekterna av Covid-19 pandemin där distansarbete och hybridarbete har ökat fick 

deltagarna själv välja om de ville genomföra intervjun på distans via Microsoft Teams eller 

fysiskt i organisationens lokaler. Fem av sex informanter valde att genomföra intervjun via 

Microsoft Teams. Samtliga intervjuer spelades in med mobilfunktionen Röstmemo för att sedan 

kunna transkribera materialet. Det är fördelaktigt att spela in intervjuerna då intervjuaren 

förutsätts vara uppmärksam och lyhörd på det informanten säger (Bryman, 2018). Då forskaren 

genomförde intervjuerna själv spelades intervjuerna in utan att föra några anteckningar kring 

vad informanterna säger för att inte bli distraherad av att föra anteckningar. Forskaren förde 

anteckningar efter genomförd intervju kring vart intervjun genomfördes, hur intervjun gick och 

om det uppkom några intressanta ämnen under intervjun. En fördel med inspelning av 

intervjuerna är att intervjuaren kan säkerställa att inget viktigt material från intervjun 

försvinner. Nackdelar med inspelningar och transkriberingar är att det är en tidskrävande 

uppgift som kan resultera i en stor mängd text att analysera och sortera (Bryman, 2018). I 

samband med intervjuerna informerades deltagarna att allt material raderas efter studiens 
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genomförande och publicering. Genom att ge denna information kan deltagarna känna sig mer 

trygga och öppna i sina svar då de inte behöver oroa sig att information sprids vidare. En 

nackdel med raderingen är att det inte finns möjlighet för framtida forskning att ta del av 

materialet. Fördelen att informanterna känner sig trygga i inspelningen kan tänkas vara mer 

värdefull än möjligheten att ta del av materialet i framtiden för vidare forskning.  

 

4.4 Databearbetning och analys  

Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades samtliga. Transkriberingen gör att 

forskaren får en bild av vad informanterna säger under intervjun vilket är en central del i 

kvalitativ forskning (Bryman, 2018). Då transkribering är en tidskrävande process hanterades 

detta genom att först lyssna igenom det inspelade materialet och sedan transkribera de delar av 

intervjun som är relevanta för studiens forskningstema. Syftet här är att transkribera de material 

som är fruktbart för studien. Genom att transkribera på ett sådant sätt finns det en risk att missa 

användbart material. Det motverkades genom att i analysfasen gå tillbaka till inspelningarna 

och säkerställa att inget material uteblev (Bryman, 2018). En annan risk med 

transkriberingsprocessen är att forskaren blir trött, hör fel eller slarvar (Bryman, 2018). Det 

motverkades dels genom att gå tillbaka till inspelningarna vid ett senare tillfälle, dels genom att 

vid färdigställd transkribering jämföra materialet gentemot inspelningarna för att säkerställa att 

transkriberingen var korrekt. Transkriberingsprocessen genomfördes löpande mellan 

intervjuerna. Fördelen med det tillvägagångssättet är att analysprocessen inte blir en övermäktig 

uppgift samtidigt som forskaren blir medveten om diverse teman som uppstår. Genom att bli 

medveten om eventuella teman kontinuerligt, finns det en möjlighet att gå in mer djupgående 

på dessa teman i de kvarstående intervjuerna (Bryman, 2018). För att underlätta för läsaren av 

studien har transkriberingen omvandlat materialet från talspråk till skriftspråk. En viss 

redigering har skett av materialet genom att ta bort exempelvis verbala tics som ehm, va och 

liksom som gör materialet mer läsbart för läsaren (Bryman, 2018). Vidare har ett antal specifika 

begrepp uteslutits i transkriberingen för att garantera organisationens anonymitet. I empirin 

användes teorin för att reducera materialet och sortera in det i diverse mönster och teman. Här 

bearbetades empirin genom att ta fram nyckelbegrepp och citat som kunde kopplas till den 

utvalda teorin för studien. Exempelvis letades det efter motsvarigheter till Billetts begrepp 

affordances och informanternas upplevelse av sådana.  
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Då studiens syfte är att få en ökad förståelse för hur HR-anställda inom ett privat företag 

upplever att engagemang har betydelse för arbetsplatslärande valdes en tematisk analys. 

Bryman (2018) hävdar att tematisk analys är ett av de vanligaste tillvägagångssätten när det 

gäller kvalitativa data. Ett tema kan betraktas som en kategori som identifieras av forskaren 

baserat på dennes empiriska data. Teman förser forskaren med en grund för en teoretisk 

förståelse av dennes data (Bryman, 2018). Vid sökande efter tema har Ryan och Bernards 

(2003) tekniker för att identifiera teman använts. Vid bearbetning av empirin och sökandet efter 

teman letades det efter repetitioner, som kan betraktas som teman som återkommer. Genom att 

läsa igenom transkriberingarna ett flertal gånger är det lättare att hitta mönster i empirin (Ryan 

& Bernard, 2003). Genom det tillvägagångssättet kunde ett antal repetitioner hittas, exempelvis 

hur tidsbrist var något som påverkar individernas engagemang och arbetsplatslärande. Vidare 

söktes det efter likheter och skillnader kring hur informanterna diskuterade ett tema. Det söktes 

även efter avsaknad av data, som kan ses som en reflektion över vad som inte finns med i 

datamängden. Slutligen letades det efter teman kopplat till studiens teori (jfr. Ryan & Bernard, 

2003). Detta steg genomfördes sist för att inte blir färgad av teorin och enbart bearbeta 

materialet utifrån denna. Utifrån detta skapades tre huvudteman utifrån studiens 

frågeställningar med respektive underteman. Samtliga teman utgår från studiens syfte och 

frågeställningar för att exempelvis repetition inte är tillräckligt för att skapa ett tema, det krävs 

relevans för studiens syfte (Bryman, 2018). Braun och Clarkes (2006) fas fyra, ”reviewing 

themes” användes sedan för att granska samtliga teman. Teman kan behöva korrigeras om de 

kollapsar in i varandra, behöva separeras eller om det inte finns tillräckligt stöd för det temat. 

Samtliga underteman jämfördes därför med varandra för att undersöka om de var lika nog för 

att vara ett och samma tema. Det säkerställdes att samtliga teman hade tillräckligt med data från 

empirin i form av citat för att kunna vara ett självständigt undertema. 

 

4.5 Studiens kvalitet 

Bryman (2018) är kritisk till användningen av begreppen validitet och reliabilitet i kvalitativ 

forskning. Exempelvis hur mätning är ett mindre relevant intresse i kvalitativ forskning, därför 

blir begreppet validitet inte av lika stort intresse i en kvalitativ undersökning som kvantitativ. 

En del forskaren har föreslagit att kvalitativ forskning ska bedömas utifrån andra kriterier än 

den kvantitativa. I samband med den här tankegången presenterar Bryman (2018) två 

alternativa kriterier för bedömning av en kvalitativ studies kvalitet, tillförlitlighet och äkthet. 

Vid bedömning av denna studies kvalitet används därmed dessa begrepp och dess delkriterier. 
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Tillförlitlighet består av trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. Äkthet består av rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, 

katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman, 2018).  

 

4.5.1 Tillförlitlighet  

Trovärdighet handlar bland annat om att säkerställa att informanternas sociala verklighet har 

uppfattats på ett korrekt sätt. Ett vanligt tillvägagångssätt för att säkerställa det är att rapportera 

ens resultat till informanterna och få en bekräftelse på att forskaren har uppfattat verkligheten 

på ett korrekt sätt (Bryman, 2018). Tidsbegränsningen för studien har begränsat möjligheten att 

få uppfattningen bekräftad av informanterna. För att stärka trovärdigheten användes speglingar 

under intervjuerna för att säkerställa att forskaren har uppfattat informanternas svar och 

verklighet på ett korrekt sätt. Genom inspelningarna av intervjuerna stärks trovärdigheten och 

minskar risken för att missuppfattningar sker kring informanternas verklighet. Överförbarhet 

omfattas av huruvida en studies resultat kan användas i liknade kontexter (Bryman, 2018). I 

samband med det kriteriet uppmanas kvalitativa forskare att skapa utförliga beskrivningar av 

detaljer som ingår i en miljö (Bryman, 2018). Genom en beskrivning av organisationen som 

studiens tog plats i, avgränsningarna för studien och redogörelsen av informanterna stärks 

studiens överförbarhet. Överförbarheten påverkas av anonymiteten för informanterna och 

organisationen. Anonymiteten har värderats i studien och har lett till en mindre detaljerad 

redogörelse av organisationen och informanterna som inverkar på överförbarheten. Pålitlighet 

omfattas av en redogörelse av forskningsprocessen. Redogörelsen har skett genom en grundlig 

genomgång i metodavsnittet med redogörelser för datainsamlingsmetod, urval, genomförande, 

databearbetning och analys (jfr. Bryman, 2018). Att kunna styrka och konfirmera innebär att 

forskaren är medveten om insikten att det inte går att uppnå fullständig objektivitet utan 

försöker säkerställa att forskaren agerar och arbetar i god tro och objektivt i så stor utsträckning 

som möjligt (Bryman, 2018). Genom att lägga fokus på att inte låta personliga värderingar 

inverka i studien ökar kriteriet. Vidare har endast informanternas utsagor använts i studien och 

inget har blivit tillagt i materialet från forskaren. Den enda redigeringen som skett av materialet 

är att utesluta icke relevanta delar, göra om materialet till skriftspråk och ta bort personliga tics.  

 

4.5.2 Äkthet  

Att ge en rättvis bild omfattas av att informanternas åsikter och uppfattningar redovisas i 

enlighet med deras svar och ger en rättvis bild av deras verklighet (jfr. Bryman, 2018). Genom 

att använda citat från intervjuerna i resultatredogörelsen och endast göra mindre redigeringar 
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skapas en rättvis bild av informanternas uppfattningar och åsikter. Genom att forskaren väljer 

ut citat att redogöra finns en risk att samtliga åsikter och uppfattningar från informanten inte 

framkommer. En sådan rättvis bild som möjligt har skapats genom att inkludera citat från 

samtliga informanter i den utsträckningen som är möjlig. Ontologisk autenticitet handlar om att 

informanterna kommer fram till en bättre förståelse för sin sociala miljö (Bryman, 2018). 

Genom att använda öppna frågor i intervjuguiden (se bilaga B) kan informanterna resonera och 

utveckla sina svar i större utsträckning än vid stängda frågor. På så sätt kan informanterna 

förhoppningsvis komma till en större förståelse för sin sociala miljö och verklighet. Pedagogisk 

autenticitet bidrar till att informanterna får en bättre bild av hur andra personer i miljön uppfattar 

saker och ting. Då samtliga informanter befinner sig i samma organisation och inom samma 

yrkesområde kan en informant få en ökad förståelse av miljön. Vidare genom att vid studiens 

publicering dela resultatet med informanterna får de möjlighet att reflektera över sin situation 

och även ta del över hur andra informanter upplever området för studien. Det stärker både den 

ontologiska och den pedagogiska autenticiteten. Slutligen finns kriterierna katalytisk autencitet 

och taktiskt autencitet. Dessa omfattas av hur informanterna genom sitt deltagande i studien 

kan förändra sin situation och om studien har gjort att informanterna har en bättre möjlighet att 

vidta de åtgärder som krävs för att förändra sin situation (jfr. Bryman, 2018). Då dessa inte har 

någon specifik relevans för studien kommer de inte att redogöras vidare för.  

 

4.6 Etiskt ställningstagande 

Studien har genomförts efter de forskningsetiska principerna som har utarbetats av 

Vetenskapsrådet. De fyra allmänna huvudkrav har utmynnats från det grundläggande 

individskyddskravet. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002)  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare och uppgiftdeltagare 

om deras roll i undersökningen och vilka villkor som finns för deras deltagande. Deltagarna 

informeras om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande. Forskaren ska även informera om studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga 

deltagare fick ett informationsbrev utskickat till sig innan intervjuerna genomfördes (se bilaga 

C). Informationsbrevet innehåller information om intervjuernas upplägg, syftet med studien och 

deras villkor för deltagande. Vidare informerades det om hanteringen av deras personuppgifter 

och uppgifter om organisationen. Innan varje intervju informerades deltagarna muntligt om de 

forskningsetiska principerna för att säkerställa att samtlig information var förstådd. I 
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informationsbrevet innehöll även kontaktinformation till forskaren och en uppmaning att höra 

av sig vid eventuella funderingar.  

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta deltagarnas samtycke för att delta i studien. 

Deltagare har rätt att själva bestämma om sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). I god tid 

innan intervjun skickades ett samtyckesformulär ut till samtliga deltagare (se bilaga A). 

Samtyckesformuläret innehåller information om deltagande, de forskningsetiska principerna 

och information om syftet med studien. Deltagarna gav sitt samtycke genom att dels tacka ja 

till att medverka i studien via en intervju, dels via samtyckesformuläret (se bilaga A). 

Information kring deltagande uppgavs i samband med intervjun. Vid fysiska intervjuer 

signerade deltagaren samtyckesformuläret och vid digitala intervjuerna gav deltagaren sitt 

samtycke muntligt innan intervjun efter genomgång av samtyckesblanketten. Deltagarna 

informerades att trots sitt samtycke har de rätt att när som helst avbryta sitt deltagande eller 

avböja att svara på en fråga.  

 

Konfidentialitetskravet omfattas av att samtliga deltagares uppgifter ska ges största möjliga 

konfidentialitet och förvaras på ett säkert sätt så att obehöriga inte har tillgång till dem 

(Vetenskapsrådet, 2002). I samband med både samtyckesformuläret och informationsbrevet 

informerades deltagarna om deras konfidentialitet och hantering av uppgifter. För att säkerställa 

deltagarnas anonymitet benämns de som informant 1 osv. Vid redogörelse av deltagarna uppgav 

endast relevant information (se avsnitt 4.2.1).  Alla uppgifter kring deltagarna förvarades på 

forskaren personliga dator med lösenordsskydd och inspelningar från intervjuerna förvarades i 

mobiltelefonen med lösenordsskydd. Deltagarna informerades om att endast forskaren och i 

viss mån handledaren kommer att ta del av uppgifter kring organisationen och dem själva. Efter 

att studien färdigställs raderas samtliga uppgifter.  

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om deltagarna endast får användas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna informerades om det i både 

samtyckesformuläret och informationsbrevet. Vidare fick deltagarna information om att 

uppgifterna kommer att användas i forskningssyfte och att resultatet kommer att presenterats i 

uppsatsen, under seminarium och slutligen publiceras i studentdatabasen DIVA.  
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4.7 Metoddiskussion  

Valet av en kvalitativ metod medför ett antal brister med forskningen. Bryman (2018) anser att 

kvalitativ forskning ofta kritiseras för att vara subjektiv. Dels genom att kvalitativa resultat 

bygger på forskarens osystematiska uppfattningar kring vad som är viktigt och relevant. Genom 

att kvalitativ forskning har ett öppet tillvägagångssätt och fastställer forskningsfrågorna i 

efterhand kan läsaren av studien få bristfällig information kring varför ett ämne eller tema är 

valt före ett annat. För att motverka detta har valet av ämne motiverats ur ett pedagogiskt 

perspektiv i inledningen för att ge läsaren en förståelse av ämnets relevans. Valet av ämne har 

motiverats genom att ha en tydlig koppling till forskningsöversikten (se avsnitt 2) tillsammans 

med teoretiska idéer och begrepp om temat (Bryman, 2018).  

 

Kvalitativ forsknings präglas inte sällan av en bristande transparens. Det kan vara tämligen 

svårt att fastslå vad forskaren konkret har gjort och kommit fram till genom sina slutsatser. 

Redogörelsen av hur exempelvis olika individer har valts ut för intervjuer tenderar att vara oklar 

(Bryman, 2018). Försök att erhålla en genomgående transparens i studien har gjorts genom en 

utförlig redogörelse av tillvägagångssättet i metodavsnittet. Vidare har transparens eftersträvats 

i studiens samtliga delar, exempelvis genom vilka sökord och databaser som använts i 

forskningsöversikten. Majoriteten av transparens finns i metodavsnittet som bedöms som 

tillräcklig genom en utförlig genomgång av urval, analysmetod, bearbetning med mera.  

 

Ett av de problem som kvalitativ forskning ställs inför är när mättnad är nådd för urvalet. Desto 

bredare omfånget det är i en kvalitativ studie och ju fler jämförelser man behöver göra mellan 

olika grupper desto större behöver urvalet vara (Bryman, 2018). En reflektion som fanns vid 

val av urval var att jämföra två olika organisationer för att få en insikt kring hur HR-anställda i 

olika privata sektorer upplever betydelsen av engagemang kopplat till arbetsplatslärande. 

Eftersom olika sektorer kan ha olika yttre faktorer som påverkar kraven en organisation har för 

nödvändig kompetens, valdes det att endast undersöka en organisation. Genom det beslutet 

krävdes inte ett lika stort urval. Bryman (2018) hävdar att jämförelsestudier gällande faktorer 

som kön, ålder och kategorier av deltagare medför ett större urval. Då syftet med studien inte 

är att jämföra olika grupper eller faktorer krävdes inte ett lika stort urval. Ahrne och Svensson 

(2015) hävdar att en av fördelarna med kvalitativ forskning kan vara att man från början inte 

behöver bestämma ett antal intervjuer som måste genomföras. Det går inte på förhand att 

bestämma var en mättnadsnivå ligger. Det rekommenderas att varva mellan analys och 

intervjuer. Genom att varva analys och intervju kan forskaren uppskatta var mättnadsnivån 
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ligger. I denna studie har intervjuer och analys genomförts succesivt. Efter sex intervjuer 

upplevdes det att svaren och svarsmönstren kändes igen och återkom och att tillräcklig mättnad 

var nådd. Ahrne och Svensson (2015) hävdar att när det sker kan man tala om mättnad. 

Visserligen hade det varit fördelaktigt att genomföra ytterligare intervjuer för att säkerställa att 

inga nya insikter dyker upp. Eftersom tiden för studien var tämligen begränsad och att samtliga 

informanter skulle vara från samma organisation togs beslutet att fler intervjuer inte var 

genomförbart. Genom att genomföra sex till åtta intervjuer ur en särskild grupp, i detta fall HR-

anställda inom en specifik organisation ökar säkerheten att forskaren har fått fram ett oberoende 

material (Ahrne & Svensson, 2015). Bryman (2018) hävdar att uppnå en mättnad ses som mer 

betydelsefullt än att genomföra ett antal intervjuer. Eftersom mättnad ansågs vara uppnådd vid 

sex intervjuer avslutades intervjuerna vid det stadiet.  

 

Då fem av sex intervjuer genomfördes digitalt via Teams finns för- och nackdelar som 

tillkommer med det tillvägagångssättet. Valet att erbjuda intervju via Microsoft Teams grundar 

sig på effekterna av Covid-19 pandemin där hemarbete ökade. Genom att erbjuda den 

möjligheten ökade troligheten att få informanter att ställa upp på en intervju. Bryman (2018) 

anser att en av fördelarna med digitala intervjuer är just att informanter har lättare att acceptera 

att bli intervjuade med ett sådant upplägg. Intervjuerna kan dock försämras i samband med 

teknologiska problem eller kvalitetsförsämringar (Bryman, 2018). Det motverkades dels genom 

att forskaren såg till att ha en stabil uppkoppling, dels genom att informanterna som valde att 

genomföra intervjun via Teams har en vana att använda programmet.  

 

En reflektion kring informanternas svar i samband med intervjuerna har gjorts, i synnerhet kring 

frågeställningen: På vilka sätt anser de HR-anställda att engagemang från organisationens sida 

har betydelse för deras arbetsplatslärande? Då frågor om organisationens arbete kopplat till 

arbetsplatslärande förekom, kan informanter ha förskönat bilden för att inte tala illa om 

arbetsgivaren. För att minska den risken upplystes informanterna om att deras deltagande är 

anonymt och att personuppgifter inte förekommer i studien. Genom den informationen har 

informanterna förhoppningsvis känt sig bekväma med att ge deras ärliga uppfattningar. Risken 

att informanter gett en förskönad bild av dess upplevelser kvarstår dock trots den informationen.  

 

En avslutande reflektion kring valet av semistrukturerade intervjuer har gjorts. Då syftet med 

studien är att få reda på informanternas egna uppfattningar valdes denna intervjumetod. Genom 

flexibiliteten som semistrukturerade intervjuer har, var förhoppningen att informanterna kunde 

tala fritt om deras upplevelser och vad de fann relevant inom ramen för frågeställningarna 
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(Bryman, 2018). Flexibiliteten med semistrukturerade intervjuer gjorde det möjligt att ändra 

ordningen i intervjuguiden (se bilaga B). Det skedde att informanterna delvis svarade på en 

fråga i samband med ett svar för en liknande fråga. Genom flexibiliteten kunde frågan som 

delvis svarats på, ställas i direkt samband med svaret för att få en röd tråd i intervjun. Vidare 

kunde forskaren påpeka att informanten varit inne på den frågan och be denne utveckla sitt svar. 

Då informanterna inte tenderade att sväva i väg i sina svar utan höll sig inom ramen för den 

ställda frågan, bedöms det att en strukturerad intervju inte hade haft några tydliga fördelar 

jämfört med en semistrukturerad intervju.   
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5. Resultat och analys  

I följande avsnitt presenteras de teman som har analyserats fram baserat på det empiriska 

materialet från de sex semistrukturerade intervjuerna. Analysen av empirin har utmynnat i tre 

huvudteman med ett antal underteman. Resultaten analyseras utifrån det teoretiska ramverket: 

Billetts teori om engagemang och affordances. Slutligen besvaras frågeställningarna och 

diskuteras utifrån studiens syfte.  

 

5.1 Individuellt engagemang  

Det första huvudtemat som har analyserats är det individuella engagemanget. Informanterna 

beskriver det som betydelsefullt för sitt arbetsplatslärande genom att man måste ta del av det 

man får från organisationen. Vidare påverkas informanternas engagemang beroende på hur de 

uppfattar arbetsplatslärande. Arbetsplatslärande som sker utifrån deras eget intresse och som de 

bestämmer över själva ökar engagemanget. Slutligen beskriver informanterna hur olika faktorer 

kan sätta käppar i hjulet för hur engagerade de är men också för arbetsplatslärande som de kan 

ta del av.  

 

5.1.1 Att ta del av det man får  

Majoriteten av informanter betonade betydelsen av deras egna engagemang kopplat till 

arbetsplatslärande, framför allt genom att vara aktiv och ta ansvar för sitt eget 

arbetsplatslärande. Det är inget som händer per automatik. Trots att det finns andra faktorer 

som kan inverka är det individuella engagemanget något som möjliggör arbetsplatslärande. Det 

beskrivs som en grundpelare och en nödvändig beståndsdel för att arbetsplatslärande ska kunna 

ske: 

 

Jag tror att många delar ligger på en själv för att om man inte gör det så händer det inte. Jag tror 

att även om det finns en massa saker tillgängligt så måste det vara en själv som på något vis 
prioriterar det. Jag tror att man måste börja där. (Informant 5) 

 

Överlag delar informanterna denna uppfattning, som informant 5, att det egna engagemanget 

möjliggör arbetsplatslärande. Billett (2004a) hävdar att individer inte är passiva i sitt 

arbetsplatslärande. Det kan inte betraktas som en socialisationsprocess där individen blir fylld 

av kunskap. Man behöver vara aktiv och ta del av det som erbjuds av organisationen. Om 

individen inte anser att läraktiviteten eller möjligheten som erbjuds är relevant för dem själva 

kan de välja att inte engagera sig överhuvudtaget. Vad en individ lär sig på en arbetsplats 
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grundar sig på engagemanget i den specifika lärsituationen (Billett, 2004a). Engagemanget kan 

avgöra om en individ väljer att ta del av arbetsplatslärande eller inte. En av informanterna 

uppger att inget relevant för den personen hade kommit än och därför valt att inte engagera sig 

i arbetsplatslärande utan i stället fokuserat på externa utbildningar:  

 

Inget internt eller så, om jag hade sett något mejl som hade lockat till en Excelkurs hade jag absolut 

tagit det men som sagt, jag har inte sett något sådant än så jag har inte engagerat mig speciellt 
mycket i något. (Informant 4) 

 

Billett (2004a) hävdar att hur en individ engagerar sig och uppfattar betydelsen av 

arbetsplatslärande kan bero på personliga identiteter, värderingar och mål. En individs 

engagemang och deltagande kommer därför alltid att vara unikt på något sätt. En liknande tanke 

framgår från informanterna, hur synen på att utvecklas och arbetsplatslärande kan påverka hur 

engagerad man är. Det kan i sin tur påverkar hur betydelsefullt engagemanget är:  

 

Mycket ligger på en själv att man aktivt ändå tar del av möjligheterna och engagerar sig. Det 
kanske handlar mycket om hur man känner som person. Vissa kanske är nöjda med sin tillvaro och 

inte så nyfikna på att lära sig mer. (Informant 1)  

 

Informanterna uppger en betydelse av engagemanget som inte endast har med lärande att göra 

utan att skapa en mer expansiv lärmiljö. Genom att agera proaktiv och vara engagerad i sitt eget 

lärande kan individer skapa möjligheter till lärande som inte uttryckligen erbjuds av 

organisationen:  

 

Om man själv driver en fråga så skulle man nog kunna få den undersökt iallafall. Kan jag få 

möjligheten att sitta med den här avdelningen exempelvis. Jag kan inte säga att de skulle bli så men 
jag skulle tro att man som chef kanske säger att om det intresset och engagemanget finns kan vi 

undersöka den möjligheten. De skulle jag inte säga är omöjligt. (Informant 3)  

 

Billett (2004a) hävdar att affordances inverkar på vad och hur en individ kan lära sig på en 

arbetsplats. Dessa möjligheter till arbetsplatslärande sker via lokala förhandlingar mellan 

individen och organisationen. En organisations behov kommer att påverka vilka affordances en 

individ blir erbjuden. Informanterna uppger att engagemanget kan påverka vilka typer av 

affordances som erbjuds. Det är något Billett själv inte tar upp, utan att individens roll i 

förhandlingarna är att avgöra hur de kommer delta i aktiviteterna som erbjuds. Engagemanget 

kan ha en betydelse för arbetsplatslärande genom att skapa fler aktiviteter att engagera sig i.  
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5.1.2 Engagemang på mina villkor  

Med utgångspunkt i föregående tema verkar engagemanget påverkas av olika faktorer. 

Engagemanget, anser informanter ha betydelse i att utveckla kunskap och behov som 

informanterna själva känner att de behöver. Engagemanget påverkas till stor del av det egna 

intresset och behovet gällande vad en aktivitet avser att lära:  

 

Ja absolut, karriärutveckling och personligt intresse egentligen. Att man vill utvecklas och lära sig 

mer och egentligen är det för att tillföra det till arbetsplatsen och göra en förbättring eller så. 
(Informant 5)  

 

Informanterna uppger att deras deltagande och engagemang i arbetsplatslärande ändras. De 

faktorerna som tas upp mest är personligt intresse och karriärsutveckling. Billett (2004b) hävdar 

att individers deltagande kan påverkas av deras eget intresse och mål. Om en individ anser att 

möjligheten till lärande är i linje med dess egna värderingar kommer engagemanget vara större. 

Det kommer även vara troligare att individen faktiskt tar sig tiden för lärandet. Man kommer 

inte att prioritera och lägga ner lika mycket tid och resurser på alla möjligheter som en 

organisation erbjuder till lärande. Informanterna uppger olika typer av arbetsplatslärande som 

de själva deltar i mest. Dels baserat på att det passar ens egna intresse mer, dels på att det inte 

finns någon relevans i den aktiviteten för dem själva:  

 

För mig är det mycket mer informellt lärande. Jag lär mig av mina kollegor varje dag, vare sig det 

är att vi ska bygga en SharePoint eller något annat. Det kan jag tycka är lite krångligt och då tar 

jag hjälp av alla mina kollegor för att lära mig funktioner man kan göra som ett exempel. Det 
informella lärandet tar mycket större plats för mig än vad den här e-learning plattformen gör då det 

är kopplat till mitt arbete mer. (Informant 2)  

 

Vidare upplever vissa informanter en skillnad i deras engagemang när det gäller frivilliga och 

obligatoriska utbildningar. De obligatoriska utbildningarna beskrivs till stor del som något man 

endast klickar igenom för att inte få en påminnelse av sin chef. Engagemanget är större i de 

frivilliga utbildningarna som härstammar från ett eget intresse och att man ser nyttan i dem. I 

dessa fall har individerna inte någon möjlighet att avsätta sitt deltagande helt och hållet och 

genomför utbildningen i stället med mindre engagemang:  

 

Jag är mer engagerad i det som intresserar mig och det som jag känner att jag applicerar i mitt 

arbete. De mer spännande utbildningarna som är kopplade till min arbetsroll och utveckling 
engagerar jag mig mer i än de där compliance utbildningarna som man kanske mer tenderar att bara 

klicka igenom. (Informant 6)  
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Individer kan uppfatta affordances på olika sätt och sättet de väljer att delta i dessa möjligheter 

kan skilja sig. Billett (2006) hävdar att individer kan själva bestämma vad som är en affordance. 

Dessa val grundar sig i ens egna intresse och uppfattning vad som är viktigt för ens arbetsroll 

och arbetsuppgifter. Det kan även bero på en uppfattning att det inte finns något betydelsefullt 

att hämta ur den möjligheten och därmed inte värt att engagera sig i. En av informanterna har 

uppfattningen att denne är lika engagerad i de obligatoriska utbildningarna och de självvalda 

utbildningarna. Det som en individ uppfattar som en möjlighet till lärande och något värt att 

delta i, innebär inte att andra individer delar samma uppfattning:  

 

Jag tror att man är lika engagerad i obligatoriska utbildningar, som jag sa innan, det skadar inte att 

få mer kunskap. Om man känner att något kan ge något i arbetet, absolut, varför inte delta. 

(Informant 4)  

 

5.1.3 Käppar i hjulet  

Informanterna nämnde ett antal faktorer som kunde påverka dels deras egna engagemang, dels 

deras arbetsplatslärande. En faktor som samtliga informanterna nämnde var tidsbrist. Trots att 

arbetsplatslärande betraktas som något värdefullt och betydelsefullt är det problematiskt att få 

in det i sitt schema:  

 

Det jag tror att alla kämpar med är att det ska finnas rum i sin kalender för att hinna med det och 
att det verkligen prioriteras och att man verkligen får möjlighet att hinna det också. (Informant 1)  

 

Tidsbristen verkar, enligt informanterna, bero på olika faktorer. Prioriteringar är den främsta 

underliggande anledningen till att det inte finns tid för arbetsplatslärande eller att engagera sig 

i sådana aktiviteter. Billett (2004b) ger en anledning till detta, individer tenderar att låta egna 

prioriteringar påverka deras deltagande och engagemang. Det är främst andra arbetsuppgifter 

som betraktas som mer prioriterade än arbetsplatslärande. Informant 4 påpekar detta:  

 

Allt är prio, allt ska in. Jag kan inte gå en utbildning samma dag som det är lönekörning när jag vet 
att jag har 10 andra saker som ska in. Om jag överväger så, ska en anställd inte få lön eller ska jag 

ta del av det här arbetsplatslärandet. (Informant 4)  

 

Att prioritera sina arbetsuppgifter före arbetsplatslärande är något som samtliga informanter 

tar upp. Billett (2004b) talar endast om prioriteringar från individens sida och hur det kan 

påverka engagemanget. Informanterna påpekar samtidigt ett dilemma, hur de skulle vilja 

engagera sig i arbetsplatslärande men det går inte då andra arbetsuppgifter måste prioriteras. 

Visserligen är det ett aktivt val som individen gör kring sina prioriteringar samtidigt verkar 
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det som att organisationen inte stöttar individen fullt ut i att kunna ta sig tiden för 

arbetsplatslärande. Billett (2004a) anser att organisationen kan reglera möjligheterna till 

arbetsplatslärande för att passa verksamheten mål som i sin tur påverkar möjligheterna och 

stödet en individ får. Organisationen kan därför ha skapat en kultur där de anställda upplever 

att arbetsuppgifterna måste prioriteras över arbetsplatslärande. Billett (2004a) hävdar att en 

organisation har olika egenskaper som påverkar en individs upplevelse och resultat av 

lärande. Egenskaperna representerar de möjligheter och stöd en individ får för sitt lärande. 

Informant 6 berättar hur organisationen implementerar rätt affordances för arbetsplatslärande 

men att kulturella normer har en negativ inverkan på lärande:  

 

Man vill och man har rätt tankar men man har för mycket fokus på profit and loss och kortsiktiga 

vinster, vilket alla bolag har. Jag tror inte man inom organisationen har förstått betydelsen av 
lärande. Man har förstått på ledningsnivå och implementerat rätt saker för att driva det här framåt, 

vi jobbar med utveckling men vi lokalt i Sverige och Norden har inte fått det till en levande kultur. 

(Informant 6)  

 

Vidare berättar en informant att brist på strukturer är en anledning till tidsbristen. Att lärande 

inte är tillräckligt strukturerat för att kunna avsätta den tid som krävs. Enligt Billett (2004a) är 

lärandet på arbetsplatsen strukturerat för att exempelvis kunna producera tjänster och möta 

framtida utmaningar. Informantens upplevelse går emot Billetts uppfattning kring hur 

arbetsplatser är strukturerade. Individer kan ignorera strukturerna för att bibehålla sitt eget 

syfte och riktning. Det kan förklara informant 6 upplevelse av bristande strukturer, att de inte 

stämmer överens med dennes egna syfte:  

 

Organisationen måste skapa rätt förutsättningar. Det är ett eget ansvar i sin kontinuerliga utveckling 

men organisationen behöver skapa tid, skapa bra strukturer för det. Här upplever jag att jag inte lär 

mig lika mycket för att det inte är lika strukturerat och då lyckas jag inte få lika mycket tid för det. 
(Informant 6) 

 

5.2 Organisatoriskt engagemang  

Det andra huvudtemat som har analyserats är det organisatoriska engagemanget. Informanterna 

beskriver det som ett partnerskap mellan organisationens engagemang och deras egna 

engagemang för arbetsplatslärande. Det finns en betydelse i vilka förutsättningar en 

organisation skapar för lärande. Det finns en mängd affordances som organisationen erbjuder 

samtidigt som organisationen försöker engagera sig i de anställdas arbetsplatslärande genom 

uppmuntran, stöd och affordances.  
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5.2.1 Ett partnerskap  

Det tydliggjordes i föregående avsnitt hur det individuella engagemanget är betydelsefullt för 

arbetsplatslärande. Det organisatoriska engagemanget upplevs vara lika betydelsefullt för att 

arbetsplatslärande ska kunna ske. Informanterna beskriver det som sammanhängande, hur 

organisationen engagerar sig i arbetsplatslärande genom att skapa möjligheter och 

förutsättningar för arbetsplatslärande. Samtliga informanter upplever att det ges tillgång till 

arbetsplatslärande i det dagliga arbetet. Informanterna ger dock exempel på olika typer av 

affordances. Billett (2006) ger en förklaring till detta då individer inte kommer uppfatta 

affordances på samma sätt. Personliga värderingar och intresse kommer att avgöra vad som är 

en lärmöjlighet. Informanterna är överens om att organisationen engagerar sig i 

arbetsplatslärande genom att erbjuda olika aktiviteter och möjligheter till lärande:  

 

Vi jobbar mycket i organisationen med en stor e-learning plattform. Där man verkligen uppmuntrar 
arbetsplatslärande. Det finns en mängd olika utbildningar med olika områden där man kan välja 

sina preferenser och områden och filtrera olika utbildningar. (Informant 1)  

 

Informanterna nämner också betydelsen av organisationens engagemang kopplat till deras eget 

arbetsplatslärande. Genom att skapa förutsättningar underlättar organisationen för de anställda 

att ta del av arbetsplatslärande. Möjligheterna och det individuella engagemanget betraktas som 

ett samspel där både sidorna krävs för att arbetsplatslärande ska ske. Billett (2004a) talar om 

lärprocessen på en arbetsplats som ett partnerskap. Partnerskapet består av interaktioner mellan 

det arbetsplatsen erbjuder och hur individer väljer att engagera sig i de erbjudandena. Båda 

sidorna betraktas som nödvändiga för att arbetsplatslärande ska ske. Det verkar dock inte vara 

en enkelriktad process där individer endast kan engagera sig i det arbetsplatsen erbjuder utan 

engagemanget kan också skapa möjligheter som visades i avsnitt 5.1.1. Informant 1 beskriver 

betydelsen av att organisationen skapar möjligheter och engagerar sig i arbetsplatslärande:  

 

Jag tror att om det finns förutsättningar för det är det såklart mycket enklare. Jag tror absolut om 

det finns bra forum för utveckling och om någon ändå pushar på så blir det automatiskt mycket 
enklare att faktiskt ta sig för det. Sen ligger det såklart hos en själv också men om det finns rätt grund 

och förutsättningar så är det såklart enklare. (Informant 1)  

 

Ett sätt som organisationen engagerar sig i arbetsplatslärande är genom implementeringen av 

ett kompetensanalysverktyg och riktade insatser för specifika grupper. Organisationen har 

skapat ett program där individer kan testa sina kompetenser och få rekommendationer på 

utbildningar man kan gå i e-lärningsplattformen. Organisationen har även skapat en struktur 
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ner på rollnivå där man undersöker trender framåt för att bedöma vilka kompetenser olika 

individer och avdelningar behöver i framtiden. Ett sådant engagemang är i linje med att 

organisationen reglerar möjligheterna till lärande för att stämma överens med verksamhetens 

mål. Organisationer skapar även strukturer för lärande med syfte att kunna möta framtida 

utmaningar:  

 

Sen finns det också mer inriktade insatser inom exempelvis försäljning, vad behöver man göra där. 

Då rullar man ut program för de här grupperna. Sen finns det också verktyg där man kan göra 
kompetensanalyser och få rekommendationer på olika träningar och utbildningar man kan ta del av. 

(Informant 5)   

 

Anledningen till att denna typ av engagemang är uppskattat hos informanterna kan dels vara att 

man får mer stöd i sitt lärande, dels att individer är mer engagerade i lärande när de känner att 

det gynnar deras utveckling och är i linje med deras personliga mål (Billett, 2004a). Informant 

6 beskriver att implementeringen av kompetensanalysverktyget kan underlätta 

arbetsplatslärande i samband med allt annat som ska prioriteras. Man hittar lättare utbildningar 

som man vill engagera sig i:  

 

Men det arbetet vi gör nu kommer hjälpa våra medarbetare att lära sig rätt saker. Inte bara lära sig, 
för man behöver också ofta när alla har mycket att göra i dagens arbetslivs, få hjälp i vad som är 

rätt väg för en. Annars är det som en stor djungel. Jag tror att vissa är självlärande men många 
behöver få lite guidning i vad man behöver utveckla i sin roll om man vill ta en viss karriärväg. Man 

hjälper sina medarbetare på det sättet (Informant 6). 

 

5.2.2 Uppmuntran och stöd  

Genom att få uppmuntran av organisationen kring att förbättra sina kompetenser i något man 

själv anser värdefullt ökar chansen att man tar del av arbetsplatslärande. I och med att 

individen i slutändan till stor del själv väljer vad denne vill engagera sig i är denna typ av 

uppmuntran en bra vägledning för individen. Informant 3 upplever att uppmuntran i ett sådant 

sammanhang ökar engagemanget:  

 

Om man uppmuntras att hitta något som man känner att man behöver förbättra eller som man 

överhuvudtaget inte är bra på alls eller något man känner att man kan ha användning för i sitt jobb 
så tror jag att det blir uppmuntrande på ett sätt att ta del av arbetsplatslärande. Jag blir ju mer 

engagerad att ta del av det. (Informant 3)  

 

Att ha en löpande dialog kring sitt lärande och att ens närmaste chef uppmuntrar att ta del av 

arbetsplatslärande är något som informanterna uppskattar. Den främsta uppmuntran sker enligt 

informanterna i månadssamtalen. Det har även implementeras mer informella samtal som ska 
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ske. Informanterna berättar att i ens medarbetarsamtal ska det finnas en kontinuerlig dialog 

kring utvecklingsmöjligheter och lärande. Det verkar dock finnas en skillnad till vilken 

utsträckning det sker, dels baserat på vilken del av organisationen man befinner sig i, dels 

baserat på andra saker som blir mer prioriterade:  

 

Men där är det igen en stor skillnad från Sverige där jag har haft mina tidigare medarbetarsamtal 

och nu när jag har de i en annan del av organisationen men fortfarande inom HR. Så jag tror att det 
beror på ledarskap och vilken del av organisationen man befinner sig. Jag tror också att skillnaden 

har att göra med vad som är mest prio inom den avdelningen, för om det brinner i tusen andra saker 

så kanske det inte kommer högst upp på kalendern. (Informant 2)  

 

Billett (2004a) hävdar att olika faktorer kan påverka mängden av möjligheter för lärande, 

exempelvis faktorer som anställningsform, kön och senioritet. Här kan ytterligare faktorer 

tänkas finnas, vilken del av organisationen man befinner sig och vilka prioriteringar den 

avdelningen har. Trots att organisationen engagerar sig genom att uppmuntra individerna till 

att ta del av arbetsplatslärande är informanterna överens om att det i slutändan ligger på en själv 

att få det gjort. Billett (2004a) hävdar att individen är aktiv i sitt lärande och beslutar själv vad 

som är värt att engagera sig i. Organisationens roll i partnerskapet för arbetsplatslärande är 

främst att förse individer med möjligheter till lärande och individen lämnas till att ta del av 

möjligheterna. Organisationen och ens närmaste chef kan främja lärande genom att tydliggöra 

vad för möjligheter som finns för en individ. Det påpekar informant 3:  

 

Jag tycker att det är bra att chefen uppmuntrar till en att ta del av utbildningar sen kan inte chefen 
gå åt en. Där har man ett eget ansvar. En chef som främjar genom att tala om för en om 

möjligheterna som organisationen ger och att man ska titta på dem själv. (Informant 3)  

 

5.3 Det framtida engagemanget 

Det tredje huvudtemat som har analyserats är det framtida engagemanget. Informanterna 

upplever att de skulle vilja se mer engagemang från organisationens sida som kan underlätta att 

ta del av arbetsplatslärande. De vill att engagemanget ska ha en större roll i framtiden och något 

organisationen ska fortsätta att arbeta med. Vidare vill informanterna se förändringar gällande 

synen på arbetsplatslärande, genom att ändra synen upplever informanterna att de lättare kan 

prioritera lärandet.   

 

5.3.1 Synen på arbetsplatslärande  

Det finns en uppfattning hos informanterna att arbetsplatslärande inte likställs med deras 

faktiska arbetsuppgifter. Det leder till att arbetsuppgifterna lätt prioriteras framför lärandet. 
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Informanterna skulle vilja se ett ökat engagemang från organisationens sida där med arbetar för 

att implementera en ny syn på arbetslärande där det är en del av ens arbetsbeskrivning. 

Informant 1 berättar följande:  

 

Jag tror att om det är mer uttalat och att ens chef säger till ens medarbetare att det förväntas att 

man tar del i arbetsplatslärande och att X antal timmar ska gå åt någon form av arbetsplatslärande 

och att det är en del av mina arbetsuppgifter och att de är lika viktigt som allt annat. Det tror jag, 
iallafall för min del gjort att jag hade lagt ner mer tid på det. (Informant 1) 

 

Informant 5 för ett liknande resonemang. Just nu är arbetsplatslärande något separat från 

arbetsuppgifterna. Om organisationen tydligt skapar en bild av att det är ”okej” att delta och 

prioritera arbetsplatslärande skulle det underlätta för anställda att engagera sig i 

arbetsplatslärande. I Billett (2004a) syn på partnerskap och lärprocessen är arbetsplatsens 

främsta arbetsuppgift att skapa affordances för anställda att engagera sig i. Informanterna 

upplever att det finns goda möjligheter till arbetsplatslärande men att det behöver mer stöd från 

organisationen att kunna engagera sig:  

 

Man kanske måste pusha ännu mer från organisationen håll och från ens chef. Att det är viktigt och 

faktiskt skapa tid för det och förutsättningar för anställda att få den tiden. Så det inte känns som ett 
dåligt samvete för att man borde göra något annat. Det handlar inte om att man inte vill gå 

utbildningarna utan att man känner att det inte finns tid. (Informant 1)  

 

Billett (2004a) hävdar att arbetsplatslärande är något som förhandlas fram mellan individens 

engagemang att delta i en arbetsplats affordances, regleringen från arbetsplatsen och sociala 

normer samt kulturella faktorer. Informanterna ger förslag på hur organisationen kan vara ännu 

mer engagerade i framtiden och implementera det i kulturen på företaget då det är en faktor 

som påverkar regleringen av arbetsplatslärande (Billett, 2004a). Genom att skapa en kultur med 

ambassadörer som främjar lärande skulle de anställda kunna engagera sig i större utsträckning:  

 

Att man skapar en kultur där lärande är viktigt och att det finns de här goda förebilderna. Jag tror 

att det är viktigt att vi har personer ute i organisationen, som ambassadörer i verksamheten som 

kanske bevakar sina områden och agerar som förebilder för lärande (Informant 5) 

 

5.3.2 Ledarskap och vägledning  

Att ens närmaste chef engagerar sig i den anställdas arbetsplatslärande och har en dialog kring 

det har informanterna uppgett att de uppskattar (se avsnitt 5.2.2.)  Trots den betydelsen uttrycker 

informanterna att de skulle vilja se ett ökat engagemang från cheferna i framtiden:  
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Att ha en chef som stämmer av den biten och kollar hur det ser ut och får man den frågan av sin chef 

under samtalen blir man dels påmind om att de tycker att man ska göra det och sen att man blir 

påmind själv. (Informant 3)  

 

Genom att ledare engagerar sig mer anser informanterna att det skulle bli lättare för individerna 

att prioritera och ta del av arbetsplatslärande. Återigen benämns prioriteringar och tidsbrist som 

faktorer som hindrar lärande. Ledare behöver skapa bättre förutsättningar för att deras anställda 

får möjligheten att engagera sig i lärandet. Informanternas upplevelse kan tolkas som att 

organisationen behöver ta ett större ansvar i partnerskapet i arbetsplatslärande. Billett (2004a) 

ger förslag på att organisationens roll är att erbjuda individer olika typer av arbetsplatslärande. 

Informanterna vill, i framtiden, att organisationen ska ta en större roll i partnerskapet. Det räcker 

inte bara att erbjuda läraktiviteter, organisationen behöver skapa bättre förutsättningar. 

Förutsättningarna som krävs är framför allt mer tid för individerna att ta del av lärande:   

 

Det börjar med ledarskap. Det behövs ett större fokus på det och en större förståelse för hur 
arbetsmarknaden förändras snabbt och att vi måste skapa betydligt mer tid än vad vi har gjort 

historiskt. Om det tydliggörs från ledare att arbetsplatslärande är en del av arbetsuppgifterna och 

ska prioriteras så kommer det göra stor skillnad. (Informant 6)  

 

Informanterna beskriver hur de skulle vilja ha mer vägledning av sina chefer i framtiden. Det 

händer att dialogen kring lärande försvinner i de anställdas medarbetarsamtal vilket har en 

inverkan på lärande. Billett (2004a) beskriver hur vägledning av en mer senior kollega, vilket i 

det här fallet tolkas som en chef, är en viktig del för att erhålla mer avancerad kunskap. Likt 

andra läraktiviteter kommer betydelsen av vägledningen att påverkas av hur individen sedan 

engagerar sig i den. Informant 1 beskriver potentiella fördelar med större engagemang och 

vägledning från chefer:  

 

Att det ska vara mer fokus på ens lärande och att det kan vara ett forum. För ibland kan det vara 
svårt att veta vad behöver jag, vad vill jag, så att man kan bli vägledd och kanske ha någon att bolla 

med. Att 1 to 1s blir att man lägger mer fokus på utveckling och lärande delen för då tror jag att det 
automatiskt hade blivit en mer naturlig del av sitt arbete. Det kan vara någonting (Informant 1) 

 

5.4 Sammanfattning av resultat och analys  

I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av studiens mest framträdande resultat. I 

sammanfattningen besvaras studiens frågeställningar utifrån resultatet för att kunna uppnå 

syftet med studien: få en ökad förståelse för hur HR-anställda inom ett privat företag upplever 

att engagemang har betydelse för arbetsplatslärande.  
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5.4.1 Hur upplever de HR-anställda att deras egna engagemang har betydelse för 

arbetsplatslärande?  

Informanterna anser att engagemanget är en grundpelare i deras arbetsplatslärande. Betydelsen 

av engagemanget visar sig mest genom att agera aktivt för att ta del av läraktiviteterna som 

organisationen erbjuder. Det sker mindre lärande utan engagemanget, informanterna anser att 

lärande inte sker per automatik utan kräver ett engagemang. Det betraktas som en grundpelare 

för att arbetsplatslärande ska ske. Engagemanget kan även göra att en individ väljer att inte ta 

del av en läraktivitet. Betraktas inte det organisationen erbjuder som relevant för individen kan 

denne välja att inte engagera sig överhuvudtaget. Vidare har engagemanget en betydelse då 

informanterna uppger att de kan skapa relevanta möjligheter till arbetsplatslärande genom sitt 

engagemang. Genom att agera proaktivt kan individer skapa möjligheter till lärande som inte 

uttryckligen erbjuds av organisationen.  

 

Engagemanget påverkas av ett antal faktorer. Informanterna uppger att de är mer engagerade 

att ta del av lärande som är inom deras eget intresseområde och är i linje med deras egna mål 

och värderingar. Vid jämförelse av frivilligt valda utbildningar och obligatoriska sådana anser 

majoriteten av informanterna att de är mer engagerade vid frivilligt valda utbildningar. 

Obligatoriska utbildningar tenderar informanterna att klicka sig igenom vilket påverkar kvalitén 

på lärandet. Tidsbrist och prioriteringar påverkar individernas engagemang i störst utsträckning. 

Andra arbetsuppgifter prioriteras i många fall över arbetsplatslärande vilket leder till att 

informanterna har svårigheter att få in läraktiviteter i sitt schema. En brist på strukturer kring 

arbetsplatslärande leder, likt prioriteringar, till att informanterna har problem med att avsätta 

tid för arbetsplatslärande.     

 

5.4.2 På vilka sätt anser de HR-anställda att engagemang från organisationens sida har 

betydelse för deras arbetsplatslärande?   

Organisationens engagemang har en betydelse genom att erbjuda individer möjligheter till 

arbetsplatslärande. Informanterna anser att organisationens engagemang är sammanhängande 

med deras egna engagemang för arbetsplatslärande. Genom att skapa möjligheter och 

förutsättningar kan individer lättare engagera sig och ta del av läraktiviteter som de upplever 

som relevanta. Överlag upplever informanterna att organisationen engagerar sig i 

arbetsplatslärande, dels genom implementering av en e-lärningsplattform, dels genom 

exempelvis ett kompetensanalysverktyg. En av anledningarna till att informanterna upplever 
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organisationens engagemang betydelsefullt genom implementeringarna kan vara att de får mer 

stöd i sitt lärande. Det blir även lättare att hitta arbetsplatslärande som är i linje med deras eget 

intresse och värderingar.   

 

Organisationen engagerar sig i arbetsplatslärande genom uppmuntran och stöd. Informanterna 

uppskattar att ha en dialog med sin närmaste chef kring deras arbetsplatslärande. Mest 

uppmuntran sker i månadssamtalen mellan den anställda och chefen. Att organisationen 

engagerar sig på detta sätt upplever informanterna ha betydelse för deras arbetsplatslärande 

genom en vägledning till relevanta läraktiviteter för individen. Genom att cheferna informerar 

de anställda om möjligheterna som finns till lärande blir det lättare för individerna att ta del av 

arbetsplatslärande.  

 

5.4.3 På vilka sätt skulle de HR-anställda vilja att engagemangets roll kopplat till 

arbetsplatslärande utvecklas inom organisationen i framtiden?  

Informanterna anser att deras arbetsuppgifter inte likställs med arbetsplatslärande. Ett av de 

största hindren för lärande är prioritering av andra uppgifter. Om organisationen ökar sitt 

engagemang genom att implementera en ny syn på lärande skulle det underlätta för individerna 

att ta del av lärande. Informanterna vill att organisationen ska arbeta med att likställa lärande 

och övriga arbetsuppgifter i framtiden. Ett förslag som informanterna tar upp är att engagera 

sig mer i företagskulturen och ha ambassadörer ute på arbetsplatsen som främjar 

arbetsplatslärande. Informanterna vill i dagsläget engagera sig i arbetsplatslärande och skulle 

vilja att synen på det förändras. Genom att likställa lärande med övriga uppgifter skulle 

informanterna i större utsträckning uppleva att det är ”okej” att delta i arbetsplatslärande och 

inte få dåligt samvete för att göra något annat än deras huvudsakliga arbetsuppgifter. 

 

Informanterna anser att stödet och uppmuntran från chefer och organisationen underlättar 

arbetsplatslärande. I framtiden skulle de dock vilja ser mer engagemang på den fronten. Chefer 

behöver skapa bättre förutsättningar för att de anställda ska kunna engagera sig i framtiden. 

Informanterna vill se ett ökat engagemang där organisationen inte enbart förser anställda med 

möjligheter utan arbetar med att skapa bättre förutsättningar än vad som finns idag. De vill att 

organisationen tar ett större ansvar i partnerskapet för arbetsplatslärande mellan individ och 

organisation. Slutligen skulle de vilja se ett ökat stöd från chefer i sina månadssamtal då andra 

saker tenderar att ta upp majoriteten av tiden.  
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6. Diskussion 

Denna studie har haft i syftet att få en ökad förståelse för hur HR-anställda inom ett privat 

företag upplever att engagemang har betydelse för arbetsplatslärande. För att besvara syftet har 

tre frågeställningar konstruerats. I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till 

tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkt. Sedan diskuteras studiens slutsatser 

och avslutas med en uppmaning till tidigare forskning.   

 

6.1 Studiens resultat i förhållande till teori och tidigare forskning  

Det framgår av analysen i resultatet att samtliga HR-anställda anser att engagemanget har en 

stor betydelse för deras arbetsplatslärande, framför allt utifrån aspekten att man måste vara aktiv 

för att ta del av möjligheterna en organisation erbjuder. Det faktum att informanterna upplever 

att de själva måste vara aktiva kan förklaras genom att personalarbetare måste vara aktiva i sitt 

eget lärande och analysera styrkor, svagheter och möjligheter för att förbli konkurrenskraftiga 

(Berglund, 2002). Bailey (2015) resultat kan tänkas stödja det resonemanget, resultatet visar att 

HR-anställda måste själva ha sina egna arbetsuppgifter i åtanke för att hålla sina kompetenser 

uppdaterade och se till att lära sig utifrån arbetsuppgifterna. Vidare är vikten av engagemanget 

som informanterna presenterar i linje med Bauer och Grubers (2007) resultat. De presenterar 

olika situationer där lärande kan ske och anser att individerna måste engagera sig i 

läraktiviteterna som uppstår för att lärande ska kunna ske. Engagemanget betraktas som 

nödvändigt oavsett vilken typ av läraktivitet som uppstår. Betydelsen av engagemanget som 

informanterna presenterar stämmer överens med den teoretiska synen Billett (2004a) har på 

arbetsplatslärande. Anledningen till att informanterna finner engagemanget betydelsefullt kan 

förklaras genom att individer inte är passiva i sitt deltagande. Genom engagemanget kan 

individer bestämma värdet i deras deltagande och därifrån välja hur de kommer engagera sig 

och vilka lärdomar de tar med sig från sitt engagemang (Billett, 2004a). Då individerna är aktiva 

i sitt lärande kommer deras engagemang inte alltid vara lika stort i olika läraktiviteter. Beroende 

på vad lärandet har för syfte kommer individerna att engagera sig olika, främst beroende på 

deras intresse och värderingar. Billett (2006) ger en möjlig förklaring till det genom att individer 

kommer välja sitt deltagande efter sina egna intressen. Informanterna nämnde olika typer av 

möjligheter som de valde att antingen engagera sig i eller inte. Valet att engagera sig grundade 

sig i egna intressen och vilken nytta de ansåg att lärandet kunde ha för deras utveckling och 

arbetsuppgifter. Enda gången där deltagande i en läraktivitet inte grundade sig i intresse var vid 

de obligatoriska utbildningarna. Trots deltagande uppgav majoriteten av informanterna att deras 
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engagemang var mindre i de obligatoriska utbildningarna kontra de frivilligt valda. Berg och 

Chyung (2008) fann i en enkätundersökning att intresse för sitt yrkesområde är den faktorn som 

ökar engagemanget mest kopplat till informellt arbetsplatslärande. Att individer är mest 

engagerade i läraktiviteter som är inom deras intresse är troligen beroende engagemanget drivs 

mer av interna faktorer som intresse än externa faktorer som monetära belöningar.  

 

Organisationens engagemang har en betydelse genom att förse HR-anställda med möjligheter 

till arbetsplatslärande. Informanterna beskriver även organisationens engagemang som 

betydelsefullt genom att ge individerna förutsättningar för arbetsplatslärande. Organisationens 

sätt att ge möjligheter till arbetsplatslärande sägs samspela med individernas egna engagemang. 

Billett (2004a) hävdar att arbetsplatslärande består av interaktioner mellan det arbetsplatsen 

erbjuder och det individuella engagemanget. Det kan förklara varför informanterna anser att 

organisationens engagemang är betydelsefullt. Utan att organisationen skapar möjligheter till 

läraktiviteter kommer inte arbetsplatslärande ske. Visserligen uppger informanterna att de kan 

skapa möjligheter genom sitt eget engagemang men organisationen behöver sedan engagera sig 

genom att förse individerna med den möjligheten de vill ha. Således finns det en koppling till 

den tidigare forskningen. Lloyd et al. (2014) resultat visar att stöd från organisationen har en 

betydelsefull påverkan för arbetsplatslärande. Ett stöd som leder till mer arbetsplatslärande är 

uppmuntran av chefer.  Det är något även denna studies resultat visar på. Informanterna hävdar 

att uppmuntran av sin chef och organisationen ökar chansen att ta del av arbetsplatslärande. Det 

blir lättare att navigera sig till arbetsplatslärande som informanterna själva anser värda att 

engagera sig i. Det finns dock en delad uppfattning kring hur mycket uppmuntran informanterna 

får. Det kan exempelvis bero på vilken avdelning och del av organisationen individen arbetar. 

Här finns ännu ett samband med tidigare forskning som visar på att olika faktorer kan påverka 

en individs arbetsplatslärande. Faktorer som senioritet, anställningsform och personliga 

relationer på arbetsplatsen kan ha en inverkan på arbetsplatslärande (Ashton, 2004; Billett, 

2002).  

 

Något som kan förklara varför informanterna anser att båda sitt eget engagemang och 

organisationens är betydelsefullt är Billett (2004a) tankar om partnerskap. Både organisationen 

och individen måste integrera för att arbetsplatslärande ska ske. Den tidigare forskningen tar 

upp både betydelsen av individens engagemang och organisationens engagemang (t. ex Lloyd 

et al, 2014; Naujokaitiene et al, 2015; Islam & Tariqs, 2018). Forskningen skiljer sig dock 

gällande betydelsen av organisationens engagemang och speciellt organisationskultur. Berg och 
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Chyungs (2008) resultat visar ingen signifikant korrelation gällande organisationskultur och 

engagemang för lärande. Anledningen till det är att individer kommer lära sig nödvändig 

information oavsett om det finns stöd för det eller inte. Lloyd et al. (2014) resultat visar i stället 

att en organisationskultur som uppmuntrar till lärande leder till att anställda lättare kan ta del 

arbetsplatslärande. Informanterna i denna studie uppgav en önskan att engagemanget skulle öka 

i framtiden från organisationen. De skulle vilja se att organisationen engagerar sig mer och 

skapar en syn på lärande där det är ”okej” att delta och prioritera det. Denna syn stämmer 

överens med Lloyd et al. (2014) resultat som visar att en organisationskultur som uppmuntrar 

till lärande leder till att de anställda upplever att det är ”okej” att engagera sig i lärande. Genom 

att ändra på organisationskulturen upplever informanterna att de i större utsträckning skulle 

kunna engagera sig i arbetsplatslärande. Lohman (2005) resultat styrker denna tanke. Resultatet 

visar att en av de hindrande organisatoriska faktorerna för engagemang kopplat till informellt 

arbetsplatslärande är en icke-stöttande organisationskultur.  

 

Vidare vill informanterna i framtiden se att engagemangets roll får en större roll i deras 

arbetsplatslärande. Uppmuntran från chefer och organisationen ser informanterna som 

betydelsefullt men inte tillräckligt inom organisationen. Dialogen kring informanternas 

arbetsplatslärande tenderar att tas över av andra mer prioriterade saker. De vill att cheferna ska 

engagera sig mer i arbetsplatslärande, framför allt genom att skapa bättre förutsättningar. 

Behovet av rätt förutsättningar grundar sig i problemen att kunna prioritera och få tid till 

arbetsplatslärande. Informanterna uppger att de gärna vill ta del av arbetsplatslärande och anser 

att det är betydelsefullt men att tidsbrist och andra prioriteringar fungerar som hinder. Bailey 

(2015) studie visar att HR-anställda vill ta ansvar för sitt lärande men att de behöver stöd från 

organisationen för att göra det möjligt. Det är rimligt att informanterna uppger att de behöver 

mer stöd från organisationen, främst genom bättre förutsättningar, för att kunna ta del av 

arbetsplatslärande. Syrigou (2018) hävdar att tidsbrist kan påverka HR-anställdas lärande 

negativt. Ofta skapas tidsbristen av andra mer prioriterade uppgifter, en syn som informanterna 

delar. Billett (2004a) hävdar att organisationens främsta uppgift i arbetsplatslärande är att 

erbjuda individer läraktiviteter. Informanterna anser att det krävs mer från organisationens sida 

för att arbetslärandet ska fungera på ett optimalt sätt. Att informanterna behöver mer tid och 

stöd är i linje med Lloyd et al. (2014) resultat. Att kunna avsätta tid för lärande betraktas som 

en nyckelfaktor för att kunna engagera sig fullt ut. Avsatt tid är nödvändigt för att uppnå 

kvalitativ lärande.  
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Studiens resultat visar hur informanterna upplever engagemanget som betydelsefullt, både från 

deras egen sida och från organisationen. Resultatet kan tydas i att man måste engagera sig för 

att nå kvalitativt lärande. Resultatet kan liknas till Islam och Tariqs (2018) resonemang att 

engagemanget har en förmedlande roll mellan lärmiljön och arbetsplatslärande. Genom att 

organisationen engagerar sig och skapar fler möjligheter till arbetsplatslärande kan individerna 

enklare finna läraktiviteter som är i linje med deras egna mål och värderingar. Genom 

organisationens engagemang kan individerna tänkas engagera sig i större utsträckning vilket 

kan leda till mer kvalitativt arbetsplatslärande. Utan engagemang sker arbetsplatslärande 

fortfarande, exempelvis i de obligatoriska utbildningarna där informanterna inte har något val. 

Majoriteten av informanterna berättar dock att de tenderar att endast klicka igenom de 

obligatoriska utbildningarna utan någon större reflektion vilket leder till mindre kvalitativt 

lärande. Billett (2004a) talar om ett partnerskap mellan organisationens affordance och 

individens engagemang för att arbetsplatslärande ska kunna ske. Studiens resultat väcker en 

tanke kring att det är ett partnerskap mellan organisationens engagemang och individens 

engagemang i stället. Informanterna vill inte främst se fler affordances i framtiden utan ett större 

engagemang från organisationen i exempelvis förutsättningar för arbetsplatslärande. 

Organisationen måste engagera sig mer för arbetsplatslärande samtidigt som individerna måste 

engagera sig när de får rätt förutsättningar från organisationens sida och inte konstant prioritera 

andra arbetsuppgifter. För att kvalitativt arbetsplatslärande ska ske måste samtliga parter 

engagera sig. Man måste engagera sig.  

 

6.2 Slutsats  

Studiens resultat visar att HR-anställda inom ett privat företag upplever att det individuella 

engagemanget är betydelsefullt för deras arbetsplatslärande. Att agera aktivt och ta del av de 

möjligheterna som en organisation erbjuder kräver engagemang. Det framkommer att 

arbetsplatslärande inte är något som händer automatiskt utan kräver i många situationer ett 

engagemang. Engagemanget kan även påverka kvalitén av lärandet. Finner inte individen 

läraktiviteten intressant kommer engagemanget att minska och därmed kvalitén i lärandet. 

Vidare finns det en möjlighet att skapa fler lärandesituationer genom att vara engagerad. Att 

organisationen är engagerad i arbetsplatslärande upplever HR-anställda på ett flertal olika sätt. 

Dels genom att skapa möjligheter till lärande, dels genom att skapa förutsättningar för att 

lärande ska kunna ske. Ett stöd från sin närmaste chef upplever HR-anställda kan underlätta 

lärandet. I en dialog med sin chef värdesätter informanterna vägledning kring vad för lärande 
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som är relevant för deras arbete och utveckling. Studien visar att HR-anställda upplever både 

organisationens engagemang och sitt eget betydelsefullt för lärande. Det kan betraktas som två 

sidor av samma mynt. Något som har visat sig vara begränsande för HR-anställdas 

arbetsplatslärande är främst tidsbrist och prioriteringar. Andra arbetsuppgifter betraktas ofta 

som mer akuta och prioriteras före lärandet. I och med alla andra arbetsuppgifter upplever HR-

anställda att det är problematiskt att få in lärande i sin kalender. Studiens resultat visar att HR-

anställda vill att engagemanget ska få en större roll i framtiden. Främst från organisationens 

sida genom att engagera sig i företagskulturen för att ändra synen på arbetsplatslärande. De vill 

att arbetsplatslärande ska likställas med övriga arbetsuppgifter för att lättare kunna prioritera 

lärande. Vidare vill HR-anställda att organisationen ska engagera sig genom att inte enbart 

skapa möjligheter till lärande, vilket de upplever att organisationen gör på ett bra sätt idag, utan 

även skapa bättre förutsättningar för lärande. Förändringarna i framtiden kan tänkas göra så att 

HR-anställda i större utsträckning kan engagera sig i arbetsplatslärande. De själva upplever att 

i slutändan är det upp till en själv att ta del av möjligheterna. Slutligen har studien identifierat 

att HR-anställda vill ta del av arbetsplatslärande men tiden räcker inte till.  

 

6.3 Framtida forskning  

På grund av tidsbegränsningen för denna studie har det inte funnits möjlighet att intervjua fler 

HR-anställda. Därför skulle det vara intressant att i framtiden genomföra en större studie med 

fler HR-anställda. Då denna studie är avgränsad till den privata sektorn skulle en 

jämförelsestudie mellan den privata och offentliga sektorn vara av intresse. En sådan studie 

skulle kunna bidra med nyttig information om skillnader och likheter mellan de olika 

sektorerna. Det skulle även kunna ge en ökad förståelse för hur yttre omständigheter påverkar 

organisationers arbetsplatslärande. Vidare skulle det kunna finnas nyttiga insikter kring vad 

respektive sektor gör för att främja lärande och engagemang som möjligen kan överföras mellan 

sektorerna.  

För vidare forskning kan det vara intressant att genomföra en studie kring hur HR-chefer 

upplever betydelsen av engagemang i förhållande till arbetsplatslärande. Då HR-anställda i 

denna studie upplever att chefer har en betydelsefull roll vore det intressant att undersöka om 

den synen stämmer överens med hur chefer betraktar och upplever ämnet.  

Då organisationen i denna studie betraktas som en stor sådan på en internationell nivå med över 

hundratusen anställda hade det varit intressant att undersöka hur en mindre organisation arbetar 
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med arbetsplatslärande. Det hade varit nyttigt att få en insikt om det finns någon skillnad och 

hur de HR-anställda upplever arbetet med arbetsplatslärande och de begränsningar som denna 

studie fann. Vidare är det intressant att se vilka typer av möjligheter till arbetsplatslärande en 

mindre organisation implementerar och hur HR-anställda upplever dessa. Ett fynd i denna 

studie var att organisationen har implementerat bra direktiv för lärande men att det inte 

genomsyrade organisationen fullt ut. Det hade varit intressant att se hur en mindre organisation 

implementerar sådana direktiv och om det är lättare att verkställa dem.  

Slutligen hade det varit intressant att undersöka hur en organisation kan skapa rätt 

förutsättningar för att lärande ska ske. Denna studies resultat visar att engagemanget upplevs 

som betydelsefullt för lärande men att det krävs bättre förutsättningar i framtiden. Därav hade 

vidare forskning kring ämnet kunna ge ökad förståelse för hur organisationer kan arbeta med 

att skapa engagerade anställda och ge dem möjligheten att utvecklas. Då samhället och 

kompetenserna som behövs utvecklas snabbt kan en sådan studie ge förståelse och insikter kring 

hur organisationer bör arbeta med engagemang och förutsättningar i framtiden för att möta 

kraven som ställs på organisationen och HR-anställda.  
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Bilaga A  

Samtyckesformulär 

Uppsala universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

Student: Viktor Lindenmo, kontakt: 072 – XXX XX XX  

Handledare: Viktor Englund, Uppsala universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier.  

Till berörda deltagare: 

Medgivande för deltagande i en studie som har i syfte att få en ökad förståelse för hur 

HR-anställda i ett privat företag upplever att engagemang har betydelse för 

arbetsplatslärande.  

Projekt: Jag skriver en C-uppsats inom Personal- och arbetsliv med inriktning pedagogik via 

Uppsala universitet. Arbetet har som övergripande syfte att få en ökad förståelse för hur HR-

anställda upplever att engagemang har betydelse för arbetsplatslärande.  

Metod: Studien kommer att bestå av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Vidare kommer 

fokuset i studien inte ligger på enskilda individers svar utan på helheten. Det som ligger till 

grund för studien är de genomförda intervjuerna och transkriberade materialet. Det empiriska 

materialet kommer sedan analyseras i sin helhet.  

Resultatredovisning, etik och sekretess: Du kan när som helst avbryta ditt deltagande, 

avböja att svara på en fråga och avbryta mitt under intervjuns genomförande. Intervjun 

kommer att spelas in i transkriberingssyfte. Vid genomförande av intervjun kommer 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer att tas i beaktning. Det innebär att du kan avbryta 

ditt deltagande när som helst och att ditt deltagande hanteras konfidentiellt. Varken ditt namn 

eller uppgifter om organisationen kommer nämnas och all data i samband med ditt deltagande 

kommer att raderas efter publicering av uppsatsen. Alla personuppgifter och andra uppgifter 

som kan möjliggöra identifiering av dig som deltagare kommer att hanteras konfidentiellt. 

Vissa delar av deltagande kan komma att delas med min handledare för uppsatsen. Resultatet 

kommer endast att användas i forskningssyfte. Resultatet kommer att presenteras i uppsatsen, 

under seminarium och slutligen publiceras i databasen DIVA.  

Medgivande: 

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst och utan förklaring välja 

att avbryta sin medverkan. 

□  Jag vill medverka i studien.  

□  Jag vill inte medverka i studien.  

Datum  __________________________________________ 

Underskrift ___________________________________________________ 
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• Presentation av en själv och syftet med uppsatsen  

• Klargörande för inspelning, samtycke och hantering av uppgifter  

Allmänna frågor:  

• Vill du kort berätta om din bakgrund inom HR?  

• Hur länge har du arbetar inom din nuvarande tjänst?  

• Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

Huvudsakliga frågor:  

• Anser du att det ges tillgång till arbetsplatslärande i det dagliga arbetet?  

- Ja: På vilket sätt?  

- Nej: Vad beror det på?  

• Vilka är de vanligaste typerna av arbetsplatslärande du engagerar dig i?  

• På vilket sätt anser du att organisationen engagerar sig i arbetsplatslärande?  

• Anser du att organisationens engagemang har en betydelse för ditt eget 

arbetsplatslärande?  

- Ja: På vilket sätt?  

- Nej: Vad beror det på?  

• Uppmuntrar organisationen dig att engagera sig i arbetsplatslärande?  

• Hur upplever du att organisationen ger dig möjligheter till arbetsplatslärande?  

• Hur brukar du engagera dig i arbetsplatslärande?  

• Hur upplever du betydelsen av ditt engagemang för arbetsplatslärande?  

• Ändras ditt eget engagemang i olika typer av arbetsplatslärande?  

- Ja: Vad beror det på? 

- Nej: Varför inte?  

• Vilka olika hinder finns det som påverkar hur engagerad du är för arbetsplatslärande? 

(ex. tidsbrist, resurser)  

• Hur skulle du vilja att engagemangets roll utvecklas i organisationen i framtiden?  

• Hur skulle organisationen kunna arbeta med engagemang för att främja 

arbetsplatslärande i framtiden?  



 51 
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Hej!  

Jag studerar min sista termin på personalvetarprogrammet vid Uppsala universitet och har 

därmed börjat skriva mitt examensarbete inom pedagogik med inriktning mot vuxna och 

arbetsliv.  

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för hur HR-anställda i ett privat företag 

upplever att engagemang har betydelse för arbetsplatslärande. Utifrån syftet har följande tre 

frågeställningar skapats. 1. På vilka sätt anser de HR-anställda att engagemang från 

organisationens sida har betydelse för deras arbetsplatslärande? 2. Hur upplever de HR-

anställda att deras egna engagemang har betydelse för arbetsplatslärande? 3. På vilka sätt 

skulle de HR-anställda vilja att engagemangets roll kopplat till arbetsplatslärande utvecklas 

inom organisationen inom framtiden?  

 

Jag har i samband med uppsatsen fördjupat mig i litteratur och tidigare forskning kring ämnet 

men avser även att intervjua HR-anställda i en privat sektor för att få ytterligare förståelse för 

ämnet. Intervjuerna beräknas ta mellan 30–40 minuter och består av cirka 15 frågor 

sammanlagt. Intervjun är semistrukturerad och kommer utgå från en förbestämd intervjuguide 

kopplat till syftet men man har som deltagare en frihet att svara öppet och hur man vill. 

Ytterligare följdfrågor kan uppstå utöver den förbestämda intervjuguiden. Intervjun kommer 

att spelas in med mobiltelefon för att materialet ska kunna transkriberas i efterhand.  

 

Intervjuns tillvägagångssätt 

I och med effekterna av Covid-19 pandemin och den ökade efterfrågan på hybridarbete 

kommer intervjuerna antingen att hållas fysiskt i organisationens lokaler eller på distans via 

teams beroende på informantens preferens. Vid intervju via teams kommer jag ansvara för att 

skicka en mötesinbjudan till teams via mejl.  

 

Vid genomförande av intervjun kommer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer att tas i 

beaktning. Det innebär att du kan avbryta ditt deltagande när som helst och att ditt deltagande 

hanteras konfidentiellt. Varken ditt namn eller uppgifter om organisationen kommer nämnas 

och all data i samband med ditt deltagande kommer att raderas efter publicering av uppsatsen. 

Alla personuppgifter och andra uppgifter som kan möjliggöra identifiering av dig som 

deltagare kommer att hanteras konfidentiellt. Vissa delar av deltagande kan komma att delas 

med min handledare för uppsatsen. Resultatet kommer endast att användas i forskningssyfte. 

Resultatet kommer att presenteras i uppsatsen, under seminarium och slutligen publiceras i 

databasen DIVA. Samtycke lämnas skriftligt vid fysisk intervju och muntligt vid digital 

intervju.  

 

Vid eventuella funderingar eller frågor om ditt deltagande eller uppsatsen är du varmt 

välkommen att höra av dig till mig eller min handledare.  
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Student: Viktor Lindenmo, 072 – XXX XX XX   

Handledare: Viktor Englund  

 

Tack på förhand för att du väljer att delta i studien!  

Med vänliga hälsningar,  

Viktor Lindenmo.  
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