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Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man ser på lärande och arbetar med lärande 

inom två organisationer från ett ledningsperspektiv, för att sedan ställa detta i relation till 

teorier om den lärande organisationen. De organisationer som undersöks är ett byggföretag 

och ett arbetsförmedlingskontor. Studien tar avstamp i en genomgång av begreppet lärande 

organisation. Begreppets historiska bakgrund och viktiga förgrundsfigurer tas upp för att 

sedan visa hur begreppet har utvecklats och ser ut idag. 

 

Studien har genomförts med en kvalitativ ansats och metoden som använts är 

informantintervjuer. Tre personer inom respektive organisation har intervjuats, alla med insikt 

och inflytande över hur man arbetar med frågor som rör lärande och kompetensutveckling. Av 

resultatet framkom det att man inom båda organisationerna aktivt arbetar med lärande. Dels 

på strategisk nivå men också rent praktiskt. Man har väl utvecklade program när det gäller 

formella kurser inom båda organisationerna. Man anser även att det informella lärandet är av 

stor vikt och det har gjorts vissa ansatser till att styra detta lärande. Resultatet ställs främst i 

relation till Örtenblads synsätt på den lärande organisationen samt hans dimensioner av 

lärande. Utifrån de olika synsätten kan man tydligt se att vissa aspekter av respektive synsätt 

passar in på hur man arbetar med lärande inom organisationerna. Trots detta vill vi inte kalla 

någon av organisationerna för lärande organisationer. Framförallt eftersom de teorier som 

finns om den lärande organisationen är så pass allmängiltiga att vilken organisation man än 

undersökte så skulle förmodligen aspekter av den lärande organisationen finnas 

representerade. Idén om den lärande organisation kan fyllas med nästan vilket innehåll som 

helst beroende på vilka avsikter och perspektiv en organisation har. Oavsett om en 

organisation kallar sig för en lärande organisation eller ej är detta aldrig någonting man 

slutgiltigt blir. Den lärande organisationen är en utopi, något att sträva efter, ett vision snarare 

än ett mål. 

 

Nyckelord: Lärande organisation, Organisatoriskt lärande, Lärande, Ledningsperspektiv.  
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1 Inledning 
I en värld som genom den ökande internationaliseringen blivit allt mindre de senaste 

decennierna har konkurrensen mellan organisationer hårdnat. Numera konkurrerar 

organisationer med varandra över nationsgränserna och det har blivit allt viktigare för 

organisationer att ständigt anpassa sig och utvecklas. Ju snabbare omvärlden förändras desto 

snabbare måste organisationer utveckla kunskap, och ju mer kunskap man har desto mer kan 

man påverka omvärlden. Från att man sett individen mer som en resurs i ett industrisamhälle 

har man kommit att allt mer se på individen som en tillgång i ett kunskapssamhälle. Den 

enskilda individens kompetens värdesätts allt mer och det har blivit allt viktigare för 

organisationer och företag att ta till vara och utveckla kompetens hos medarbetarna för att 

bibehålla effektivitet och konkurrenskraft.  

 

Det finns ett stort antal modeller som på olika sätt beskriver hur företag ska arbeta för att vara 

konkurrenskraftiga och fortsätta utvecklas. Vissa av modellerna försvinner lika snabbt som de 

kom och glöms bort medan andra blir populära och får större genomslagskraft. En av dessa 

organisationsmodeller är idén om den lärande organisationen.   

 

Idén om den lärande organisationen är relativt ung. Den lärande organisationen som 

organisationsmodell hade sin storhetstid under nittiotalet, men är fortfarande aktuell. Exakt 

vad en lärande organisation är har länge debatterats, och många forskare menar att det är just 

tvetydigheten i begreppet som gör den lärande organisationen så tilltalande. Annalill Ekman 

(2004) menar att lärande är ett så pass positivt laddat begrepp att det fungerar som en symbol 

för värden den enskilda människan håller högt, som exempelvis utveckling, frihet, reflektion, 

förändring och förnuft. Samtidigt är den lärande organisationen också någonting som man ur 

ett ledningsperspektiv kan utnyttja genom att man kan definiera organisationsförändringar 

som lärandeprocesser. 

 

När det kommer till definitionen av den lärande organisationen går forskarnas åsikter isär. 

Enligt Nationalencyklopedin är en lärande organisation: “en organisation som kontinuerligt 

lär av sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt” (Argyris, 1999). 

Förutsättningar som brukar lyftas fram när man pratar om den lärande organisationen är bland 

annat gemensamma visioner, samarbete, uppmuntran till kreativitet, risktagning, reflektion 

och ett öppet kunskaps- och informationsflöde. Det har gjorts studier där ambitionen har varit 

att mäta effekten av den lärande organisationen men ingen har ännu kunnat uppvisa ett 

mätbart och hållbart resultat. Detta tyder på att den lärande organisationen är en idé som kan 

fyllas med nästan vilket innehåll som helst beroende på vilka avsikter och perspektiv man har 

(Ekman, 2004). 

 

Under vår tid på personalvetarprogrammet har vi vid ett flertal tillfällen kommit i kontakt med 

begreppet lärande organisation. Begreppet har intresserat oss men alltid framstått som vagt 

och svårdefinierat. Vi vill därför i denna studie fördjupa oss i vad en lärande organisation 

egentligen är, vilken funktion den har, och hur detta stämmer överens med hur man ser på 

lärande, och arbetar med lärande inom två organisationer. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar till att få en förståelse hur man inom två organisationer ser på lärande och 

arbetar med lärande, för att sedan se hur detta förhåller sig till teorier och forskning om den 

lärande organisationen. Syftet mynnar ut i följande frågeställningar:  

 

 Vad är synen på lärande inom organisationen ur ett ledningsperspektiv? 

 

 Hur upplever man att man arbetar med lärande inom organisationen ur ett 

ledningsperspektiv? 

 

1.2 Avgränsningar 
Denna studie har genomförts med en kvalitativ ansats och har som avsikt att undersöka hur 

två organisationer ser på lärande, och arbetar med lärande. Studien gör därmed inga större 

anspråk på någon generaliserbarhet men det är möjligt att man skulle kunna se vissa tendenser 

som även går igen inom andra organisationer. Anledningen till att studien genomförs inom två 

organisationer är för att se hur olika aspekter av den lärande organisationen kan ta sig uttryck 

i praktiken. Avsikten är alltså inte att jämföra de båda organisationerna med varandra. Med 

det sagt så hade det också kunnat vara intressant att undersöka fler än två organisationer. Vi 

gjorde dock bedömningen att två organisationer var ett lämpligt antal för att denna studie.  

 

I studien har vi utgått från ett ledningsperspektiv vilket innebär att alla våra sex informanter är 

personer med ledande befattningar inom respektive organisation. De har därigenom inflytande 

över hur man arbetar med frågor som rör lärande, och hur man organiserar och administrerar 

lärande inom organisationen. I och med att vår frågeställning rör organisationen och hur man 

där ser på lärande, och arbetar med lärande, anser vi att informanterna är att betrakta som 

representanter för organisationen och på så sätt för organisationens talan. Däremot kan man 

anta att deras subjektiva åsikter och värderingar kan spela in i deras utsagor, något annat vore 

oundvikligt.  

 

Att anlägga ett arbetstagarperspektiv hade givetvis kunnat vara intressant, oavsett om man 

gjort det tillsammans med ett ledningsperspektiv eller ej, och möjligen hade det också givit ett 

helt annat resultat. Utifrån studiens omfattning ansåg vi dock att vi var tvungna att välja ett av 

perspektiven och då föll valet ganska snabbt på ledningsperspektivet eftersom det främst är på 

ledningsnivå som man arbetar aktivt med denna typ av frågor. I övrigt berör studien 

framförallt lärande inom organisationer generellt. Frågan om huruvida en organisation kan 

lära eller ej fördjupar vi oss inte i, utan vi nöjer oss med att säga att en organisation knappast 

kan lära utan att individerna i organisationen lär. 

2 Teori 
 

I följande avsnitt kommer studiens teoretiska referensramar att presenteras. Här redogörs för 

relevanta teorier kring begreppet lärande organisation. Dessa teorier utgör sedan grund för 

studiens tolkning och analys av resultatet. Teoriavsnittet avslutas med ett stycke om vår 

teoretiska utgångspunkt och hur vi tillämpat de valda teorierna i vår studie. 
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2.1 Lärande 
När det gäller synen på lärande brukar man traditionellt utgå från två olika 

forskningstraditioner. Den ena av dessa två traditioner kan beskrivas som ett perspektiv där 

man ser på lärande som någonting som kommer inifrån människan. I enlighet med detta 

perspektiv är lärandet detsamma som att mogna och utveckla de medfödda förmågor och 

färdigheter som naturen givit oss. Detta perspektiv brukar kallas för rationalism eller 

nativism. Den andra av de två traditionerna kan beskrivas som ett perspektiv där man har en 

syn på lärande som innebär att människan kommer till världen som ett oskrivet blad och sedan 

formas av sina erfarenheter. Här ser man på lärande som en process där något tillförs utifrån 

och därigenom påverkar individens sätt att tänka och vara. Detta perspektiv brukar kallas för 

empirism. Genom historien har synen på lärande pendlat mellan dessa två perspektiv där 

tyngdpunkten skiftat och båda dessa perspektiv kan tyckas verka rimliga. Våra möjligheter att 

lära och utvecklas styrs av både våra biologiska förutsättningar och vår påverkan från miljön 

(Säljö, 2005). 

 

Det finns dock en viss problematik med båda dessa perspektiv. Hur kan man till exempel 

tänka sig att förmågor som att använda en dator eller att köra bil finns lagrade i våra gener? 

och hur kan människans språkförmåga förklaras som något annat än en medfödd talang? Man 

kan inte begränsa lärande bara till vad som sker inne i den enskilde individen, ej heller som 

bara en produkt av undervisning. Det som glöms bort i dessa båda sätt att se på lärande är 

människans unika förmåga att samspela med sin omgivning och därigenom ta till sig 

kunskaper och färdigheter från omvärlden. Människor lär sig hela tiden i alla sociala 

sammanhang. Detta kallas för det sociokulturella perspektivet och det är utifrån detta 

perspektiv vi ser på lärande i denna studie (Säljö, 2005).   

 

I form av kunskap behöver dock inte resultatet av lärande innehas av enskilda individer utan 

kan också materialiseras i olika typer av artefakter som exempelvis: datorer, intranät, rutiner 

och så vidare. Det finns även en stor del av så kallad tyst kunskap inom många professioner 

som exempelvis kan yttra sig genom en gemensam organisationskultur. Resultatet av lärande i 

form av kunskap kan med andra ord finnas hos själva individen, mellan människor genom 

dialog och interaktion och i rutiner, symboler, system och organisationskultur. Därmed påstår 

vi inte att en organisation i sig självt kan lära. Kollektivet kan bara lära genom att individen 

lär (Ekman, 2004). 

2.2 Den lärande organisationen 
Det finns många tolkningar av vad en lärande organisation egentligen är. 

Exakt var begreppet lärande organisation kommer ifrån och vem som myntade det är 

omdebatterat. Nationalencyklopedin (2013) definierar begreppet på följande sätt: 

 

 
lärande organisation, organisation som kontinuerligt lär av sina 

erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt. Begreppet, som 

är centralt i arbetslivet, uttrycker ett idealtillstånd. Lärande organisation 

har utvecklats till en viktig vision som påverkat synen på hur organisationer 

bör utvecklas. Ett flertal förutsättningar brukar framhävas. Ledningen har 

en viktig funktion och behöver utveckla en samlande vision kring 

organisationens mål, den skall uppmuntra medlemmarna att tillsammans 

undersöka och diskutera samarbete och resultat. Vidare skall organisationen 

medvetet stödja kreativitet och uppmuntra risktagning, vara frikostig med 

information, sträva efter ett helhetsperspektiv och stödja laganda. I en 

lärande organisation har medlemmarna god kunskap om resultat, problem 
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och mål. Utvärderingar är vanliga och samtliga känner samhörighet med 

varandra och kämpar för att nå bättre resultat. Lärande organisation som 

begrepp används framför allt inom management i samband med kompetens- 

och organisationsutveckling, liksom inom organisationsteori med inriktning 

mot företagande och human resource. 

 

 

Nationalencyklopedins definition av den lärande organisationen bygger på Peter Senges 

bok Den femte disciplinen - Den lärande organisationens konst (sv. övers. 1995) samt Chris 

Argyris bok On organizational learning (1999) vilket också är två av de stora 

förgrundsfigurerna när det handlar om lärande organisationer och organisatoriskt lärande.  

 

2.3 Peter Senge och den femte disciplinen 
Peter Senge anses av många vara fadern till begreppet lärande organisation. Det var i och med 

Senges bok Den femte disciplinen som begreppet lärande organisation populariserades och 

fick sitt stora genombrott. 1994 utnämndes Senge till “Mr learning organization” i tidskriften 

Fortune. Begreppet lärande organisation nådde stor framgång under den resterande delen av 

nittiotalet och var länge ansett som ett hett managementmode.  

 

Senges version av den lärande organisationen bygger på det han kallar de fem disciplinerna. 

Dessa fem discipliner är följande: Personligt mästerskap, Tankemodeller, Gemensamma 

visioner, Teamlärande och Systemtänkande. Senge (1995) menar att dessa fem discipliner 

tillsammans bildar den lärande organisationen. Speciellt är det Systemtänkandet, den femte 

disciplinen som binder samman de övriga och bildar en helhet. Nedan presenteras de fem 

disciplinerna: 

 

Personligt mästerskap: Är den disciplin som handlar om personlig utveckling och lärande. 

Här handlar det om människors önskan och vilja att ständigt utveckla sina kunskaper och 

färdigheter. För att en organisation ska lära och hänga med i utvecklingen krävs att 

organisationen erbjuder de anställda goda förutsättningar för att utvecklas och engagera sig. 

Både karriärsplanering inom företaget samt tid för reflektion är viktiga element för framgång. 

Individer som strävar mot personligt mästerskap är initiativrika, ansvarstagande, snabblärda 

och engagerade. En ledarstil för att uppnå detta hos de anställda är att föregå med gott 

exempel och fungera som ett föredöme (Senge, 1995). 

 

Tankemodeller: Tankemodeller handlar om att våra invanda tankemönster hindrar 

individerna i organisationen från att nå nya insikter och istället agerar utifrån redan utformade 

tankemodeller. När nya insikter står i konflikt med de gamla kan de inte omsättas i praktiken. 

Individerna i organisationen måste därför lära sig att påverka tankemodellerna genom att lyfta 

fram och revidera tidigare föreställningar. Görs inte detta kommer organisationen att stagnera 

i utvecklingen och fortsätta i gamla hjulspår. Det är inom denna disciplin viktigt att chefer och 

medarbetare lär av varandra samtidigt som organisationen är lyhörd för kunniga individer. 

Istället för att fastna i ett linjärt tänkande vill man uppnå en organisation där beslut fattas 

baserat på en gemensam förståelse (Senge, 1995). 

 

Gemensamma visioner: Senge (1995) menar att gemensamma visioner är viktiga, eftersom 

de fungerar som mål för utveckling. Med gemensamma visioner följer ett gemensamt 

engagemang som lägger grunden till samhörighet och samverkan som ger energi till lärandet. 

För att en individ ska kunna anslutas till den gemensamma visionen är det viktigt att ledare 

inom organisationen visar att de själva tror på visionen, är ärliga och inte förskönar, samt 
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lämnar utrymme för individen att själv ta ställning och inte försöker övertala denne. Utan 

gemensamma visioner kan inte ett lärande som stimulerar utveckling uppnås. Gemensamma 

visioner är även tätt kopplat till personligt mästerskap. En organisation som inte aktivt 

stimulerar personligt mästerskap har även svårt att engagera sina medarbetare i gemensamma 

visioner. 

 

Teamlärande: Teamlärande handlar om att arbetsgruppen ska fungera som ett lag där alla 

individer drar åt samma håll och fungerar som en helhet. Genom detta kan gruppen fokusera 

varje individs energi till en gemensam ansträngning och undviker på så sätt att energi slösas 

bort. För att utveckla ett teamlärande krävs träning, precis som det krävs träning för att ett 

fotbollslag eller en symfoniorkester ska kunna fungera optimalt. En vanlig anledning till att 

grupper fungerar dåligt är just bristen på övningsmöjligheter. För att bli ett bra team är det 

viktigt att individerna i gruppen kompletterar varandra, lär sig reflektera över det egna 

lärandet samt kan upptäcka och motverka försvarsmekanismer (Senge, 1995). 

 

Systemtänkande: Som vi nämnde förut är systemtänkande den femte disciplinen. Den 

disciplin som binder samman de övriga disciplinerna och skapar helheten. För att åstadkomma 

en förändring i en organisation är det viktigt att se till helheten, systemet, och inte bara göra 

punktinsatser inom vissa områden. Ofta är det dock svårt för individen att se helheten 

eftersom individen själv är en del av systemet (Senge, 1995). Senge menar vidare att ingen 

organisation någonsin blir en lärande organisation. Det handlar snarare om ett livslångt 

lärande där man ständigt strävar efter att utvecklas och förbättras. Ju mer vi lär oss desto mer 

medvetna blir vi om vår egen okunnighet. Någonting som är viktigt att poängtera är att 

Senges (1995) version av den lärande organisationen är normativ, ett idealtillstånd som inte är 

uppnåeligt, men som organisationer bör sträva efter, en idé som genererar lärande, en vision 

snarare än ett mål.  

 

Senges lärande organisation idag 
Trots Senges framgångar med sin bok den femte disciplinen och den lärande organisationens 

genomslag som managmentidé har det även riktats kritik mot hans beskrivning av begreppet. 

Anders Örtenblad tar i sin bok Lärande organisationer - vad och för vem? (2009) upp ett 

antal kritiska reflektioner kring Senges (1995) bok. Örtenblad (2009) menar att Senges 

beskrivning av den lärande organisationen är alltför vag, vilket resulterar i att många 

människor tolkar begreppet på olika sätt. Han har i en undersökning av litteratur som berör 

den lärande organisationen hittat hela tolv tolkningar av begreppet som alla utgår från Den 

femte disciplinen. Enligt Örtenblad kan de flesta av dessa tolkningar samexistera men inte alla 

tolv, vilket kan vara problematiskt. Han menar vidare att till följd av detta använder många 

begreppet felaktigt. Företagsledare och andra människor hävdar att de arbetar i en lärande 

organisation och hänvisar till Senges verk men vet egentligen inte vet vad begreppet innebär 

(Örtenblad, 2009).  

 

Senge som fortfarande är aktiv och forskar kring organisatoriskt lärande har sedan den femte 

disciplinen ändrat sin synpunkt på den lärande organisationen något. Han har i ett antal 

intervjuer under slutet av nittiotalet och början av tvåtusentalet kommenterar sin syn på 

begreppet lärande organisation. En av de omdefinieringar som Senge har gjort är att han gått 

från ett systeminriktat synsätt där organisationen varit i fokus, till ett aktörssynsätt där ledare 

och aktörer är i fokus. Senge är dock noga med att påpeka att den lärande organisationen 

fortfarande är en idé som ska fyllas med innehåll och inte en så kallad best practice (Ekman, 

2004). 
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2.4 Argyris & Schön - Single loop-lärande och double loop-lärande 
Chris Argyris har även han varit betydelsefull för utvecklingen av den lärande organisationen. 

Precis som Senge har Argyris intresserat sig för lärande inom organisationer. Argyris har en 

grundutbildning i psykologi men har också studerat ekonomi, och han har en doktorsexamen 

inom organizational behaviour. Argyris har sedan slutet av sjuttiotalet varit intresserad av 

lärande inom organisationer och har skrivit flera rapporter och böcker inom området. Chris 

Argyris arbetade tillsammans med sin kollega Donald Schön fram flera teorier kring 

organisatoriskt lärande. Donald Schön hade en akademisk grund i filosofi och arbetade både 

som forskare och praktiker, framförallt med organisationsutveckling, utbildning och 

teknologiska innovationer. Både Argyris och Schön tillhör den humanistiska inriktningen 

inom amerikansk psykologi, samhällsvetenskap och pedagogik vilket innebär en tro på 

individens utveckling, intuition och fria vilja. Medan Senge kallas för den lärande 

organisationens fader så tillhör definitivt Argyris och Schön de tyngsta namnen inom 

organisatoriskt lärande (Ekman, 2004). 

 

Argyris och Schön har tillsammans arbetat fram teorin om single loop-lärande och double 

loop-lärande som bygger på deras teorier om espoused theory of action och theories in use 

(Granberg & Ohlsson, 2009). Vid single loop-lärande handlar det om en enklare form av 

lärande, där den som lär bygger vidare på redan existerande kunskap. Det kan exempelvis 

handla om en chef som lär sig delegera bättre eller en kock som förfinar sitt recept. Chefen lär 

sig att bli bättre i sin chefroll medan kocken testar en ny ingrediens som förbättrar receptet. 

Vid double loop-lärande tänker man sig att man gör en extra loop. Man tar ett steg tillbaka 

och reflekterar över det man sysslar med. Den som lär ifrågasätter den egna verksamheten och 

de tillvägagångssätt genom vilka man löser sin uppgift. Det är det egna tankesättet, det som är 

grunden till varför man handlar som man gör som utvärderas och ifrågasätts. Detta kan leda 

till ett förändrat tankesätt, men även en starkare tilltro till det man gör. Förenklat kan man 

säga att single loop-lärande handlar om hur vi kan göra saker bättre, medan double loop-

lärande handlar om varför vi överhuvudtaget gör som vi gör (Agyris & Schön, 1996). 

 

Single- och double loop-lärade kan även ske på organisatorisk nivå. När en organisation 

tillämpar single loop-lärande handlar det om att rätta till strategier och antaganden inom det 

ramverk av normer och värderingar som man har i organisationen och ökar på så sätt 

effektiviteten. När en organisation tillämpar double loop-lärande förändrar man 

grundläggande ramverk av normer och värderingar för att på så sätt kunna fortsätta utvecklas. 

Argyris och Schön menar att många organisationer fungerar bra när det kommer till single 

loop-lärande men att många har stora svårigheter när det kommer till double loop-lärande 

(Agyris & Schön, 1996). 

2.5 Organisatoriskt lärande eller lärande organisation? 
När det handlar om begreppen organisatoriskt lärande och lärande organisation försöker sig 

vissa forskare på att definiera skillnaderna mellan dem, medan andra behandlar dem som 

synonyma begrepp. Ofta definieras skillnaderna som att organisatoriskt lärande är det begrepp 

som används av forskare och akademiker medan lärande organisation anses mer 

praktikorienterat och framförallt används av konsulter och praktiker (Ekman, 2004). Argyris 

och Schön (1996) menar att litteratur kring organisatoriskt lärande i större utsträckning är 

skeptisk, neutral och mer öppen för det faktum att lärande både kan vara någonting positivt 

och negativt. De hävdar dock att deras intresse ligger inom de båda traditionerna och påpekar 

vikten av att kombinera den akademiska och kritiska synen med en mer praktikorienterad 

attityd kring antaganden om den lärande organisationen. Lite förenklat kan man säga att 

begreppet organisatoriskt lärande fungerar mer deskriptivt där ambitionen är att förklara hur 
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en organisation lär. Begreppet lärande organisation fungerar mer normativt där ambitionen är 

att förklara hur en organisation bör lära. Lärande organisation är en idé eller vision medan 

organisatoriskt lärande gör anspråk på att förklara verkligheten (Ekman, 2004). Man kan 

beskriva de båda begreppen som två sidor av samma mynt. De ligger så pass nära varandra att 

det är svårt att prata om det ena utan att beröra det andra, och tvärtom. 

 

2.6 Annalill Ekmans litteraturgenomgång av den lärande organisationen 
Annalill Ekman har i sin doktorsavhandling Lärande organisationer i teori och praktik - 

Apoteket lär (2004) gjort en grundlig litteraturgenomgång av begreppet lärande organisation. 

Avhandlingen syftar till att öka förståelsen för den lärande organisationen som fenomen och 

diskuterar innebörden av begreppet. I Ekmans avhandling får såväl Senge som Argyris & 

Schön stort utrymme och hon konstaterar att dessa bidragit starkt till att forma den lärande 

organisationen. När det gäller Senge menar Ekman att han står för en syn på den lärande 

organisationen som en strukturerad idé som försätter en organisation i framåtrörelse och på så 

sätt fungerar som hjälp för att utveckla delar av organisationen. Ekman menar att enligt 

Senges syn kan ingen organisation slutgiltigt uppnå att bli en lärande organisation. Detta 

menar dock Ekman inte är oförenligt med Argyris & Schöns syn på den lärande 

organisationen som går ut på att om lärandet ska bli effektivt i en organisation bör både 

medarbetare och chefer reflektera kritiskt kring sitt eget beteende. På såväl individ- som 

gruppnivå behöver man kunna se hur man bidrar till problem i organisationen och aktivt 

arbeta för att förändra sitt handlande. Genom detta kan en organisation uppnå grundläggande 

mål, behålla en inre struktur och anpassa sig till omvärldens förändringar. Ekman (2004) 

kommer i sin litteraturgenomgång slutligen fram till att den lärande organisationen är: “en idé 

som kan fyllas med olika innehåll för olika företag och organisationer” (s. 107).  Med andra 

ord kan en lärande organisationer ha olika innebörd beroende på förutsättningar och vilken 

organisation det handlar om. 

 

2.7 Örtenblads fem synsätt på den lärande organisationen 
Anders Örtenblad (2009) är en svensk forskare och lärare vid högskolan i Halmstad. I likhet 

med Ekman har han utifrån forskning kring den lärande organisationen och organisatoriskt 

lärande gjort ett försök att förklara vad den lärande organisationen kan vara. Örtenblad (2009) 

har strukturerat upp den lärande organisationen i ett antal synsätt och menar att det finns fyra 

olika tolkningar av den lärande organisation som är: Lärande i arbetet, Klimat för lärande, 

Lärande struktur och Organisatoriskt lärande (den äldre varianten.). Termen den äldre 

varianten använder han för att han menar att det också finns en nyare variant som ligger 

närmare det organisatoriska lärandet, detta är det är det femte synsättet (Örtenblad, 2009). 

 

 

Lärande i arbetet: Lärande i arbetet handlar om att lärande sker i samband med det 

som utförs, till skillnad från att man tillskansar sig kunskap genom formella kurser. Det kan 

exempelvis handla om att lärandet sker genom att man går bredvid en kollega en tid vid 

nyanställning, eller att man använder sig av mentorskapssystem. Inom detta synsätt är 

kontexten väldigt viktig för lärandet. Tanken är att det alltid finns vissa färdigheter som man 

kan gå miste när man åker iväg och lär sig något på en kurs, till skillnad från om man lär sig 

något av en kollega på arbetsplatsen. Det handlar om att det inte är önskvärt att i för stor 

utsträckning skilja på teori och praktik. Lärandet ska komma till arbetsplatsen och inte flyttas 

därifrån. Om en chef exempelvis behöver utveckla någon av sina kompetenser får man hjälp 
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med det av en mer erfaren kollega eller inhyrd konsult, istället för att man skickar iväg chefen 

på en extern kurs (Örtenblad, 2009). 

 

Klimat för lärande: Klimat för lärande handlar om att organisationen har ett positivt klimat 

som uppmuntrar till att experimentera för att på så sätt stimulera arbetstagarnas lärande. 

Klimatet innebär även en hög acceptans för misslyckanden eftersom det är genom att prova 

sig fram och ibland göra fel som lärandet sker. För att detta ska fungera är det också viktigt att 

tid avsätts för reflektion. Inom detta synsätt handlar det alltså om ett friare förhållningsätt för 

individen när det kommer till inlärningssituationen, där människor uppmuntras att söka 

kunskap hos varandra. Ur ett ledningsperpspektiv handlar det här snarare om att uppmuntra 

och möjligöra lärande än att lärandet är påtvingat. Således ligger ett stort ansvar för att skapa 

det lärande klimatet på ledningen (Örtenblad, 2009). 

 

Lärande struktur: En organisation som har en lärande struktur genomsyras av flexibilitet, 

hög grad av personligt ansvar och decentralisering, även om organisation kan ha en lärande 

struktur utan att vara decentraliserad. I en lärande struktur arbetar man med självstyrande 

grupper som kompletterar varandra och medarbetarna har så pass bred kunskap att man lätt 

kan hoppa in för varandra om det behövs. En organisation med en lärande struktur jobbar 

proaktivt snarare än reaktivt och kan förutse kundens behov. Organisationen har en förmåga 

att snabbt kunna ställa om produktionen om det krävs för att kunna tillgodose nya önskemål, 

vilket medför att medarbetarnas arbetsuppgifter kan komma att förändras från dag till dag. En 

medarbetare i en lärande organisation enligt detta synsätt har hög grad av självstyre och kan 

fatta beslut på egen hand för att snabbt kunna tillfredställa kunders behov så att de inte vänder 

sig till någon annan. Lärande är här en förutsättning för att individen ska passa in i 

organisationen och för att man fortsatt ska kunna ligga i framkant i en föränderlig värld 

(Örtenblad, 2009). 

 

Organisatoriskt lärande (den äldre varianten): Den äldre varianten av organisatoriskt 

lärande menar Örtenblad (2009) är den typ av lärande organisation som tillämpar det som 

Argyris och Schön  (1996) åsyftar med sina teorier om loop-lärande. En lärande organisation 

enligt detta synsätt behärskar på ett utmärkt sätt single loop-lärandet och kan även använda 

sig av double loop-lärande och utvärdera det egna arbetssättet när detta krävs. Organisationen 

genomsyras av lärande och vilja till ständiga förbättringar. Kunskap kan lagras i 

organisationens minne genom, gemensamma tankesätt, rutiner, regler och organisationskultur 

där medarbetarna fungerar som agenter för organisationen med syfte att lära sådant som 

organisationen kan dra nytta av. Örtenblad (2009) beskriver det organisatoriska minnet som så 

att det styr vad arbetstagarna gör. Det är utifrån det organisatoriska minnet som arbetstagarna 

programmeras. När det organisatoriska minnet förändras genom nya rutiner eller annat som 

påverkar organisationens aktiviteter omprogrammeras också arbetstagarna, vilket då 

exempelvis förändrar förfaringssättet för hur man löser en uppgift (Örtenblad, 2009). 

 

Organisatoriskt lärande (den nyare varianten): Detta synsätt skiljer sig kanske markant 

från de andra synsätten på så sätt att det inte är normativt och därför inte beskriver hur 

någonting bör vara. En lärande organisation enligt detta synsätt är en organisation där lärandet 

ses som någonting kollektivt. Om kollektivet förändras blir organisationen tvungen att lära 

om. Här existerar ingen kunskap i traditionell mening som kan lagras. Här sker lärandet 

istället genom kunskapande vilket innebär att kollektivet lär samtidigt som uppgiften utförs. 

Ur den aspekten ligger detta synsätt ganska nära lärande i arbetet men skillnaden är att ingen 

kunskap lagras. Enligt detta synsätt är varje situation unik och ingen organisation är heller helt 
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lik en annan. (Örtenblad, 2009). 

 

2.8 Örtenblads fem dimensioner 
För att på ett förenklat sätt kunna förstå organisationers lärande har Örtenblad (2009) även 

tagit fram fem dimensioner. Dimensionerna fungerar så att varje synsätt på lärande kan 

placeras in någonstans mellan varje ytterlighet där syftet är att på ett pedagogiskt sätt 

illustrera hur man kan förstå olika aspekter av den lärande organisation. Viktigt att poängtera 

här är att dimensionerna inte är en exakt skala, utan är tänkt att fungera som ett verktyg för att 

lättare förstå och tolka den lärande organisationen. De fem dimensionerna är: 

 

Processer i organisationen - organisationsform: Utgår från debatten om skillnaden mellan 

organisatoriskt lärande och den lärande organisation där man ser på den lärande 

organisationen som en organisationsform medan organisatoriskt lärande anses handla mer om 

processer i organisationen (Örtenblad, 2009).  

 

Individen lär - organisationen lär: Utgår från debatten om huruvida det är individerna i en 

organisation som lär eller om det är själva organisationen som lär. Den ena sidan i denna 

debatt menar att en organisation aldrig kan lära i sig självt utan att det är individerna i 

organisationen som lär. Den andra sidan menar tvärtom att själva organisationen visst kan 

vara en enhet för lärande (Örtenblad, 2009).  

 

Lärandet som mål - lärandet som medel: Denna dimension handlar om huruvida lärandet är 

ett medel eller ett mål. När lärandet är ett medel ser man på lärandet som en process genom 

vilken man vill uppnå någonting annat, ett mål. Ser man lärandet som ett mål är det däremot 

själva processen som är i fokus. Vad de kunskaper man tillskansat sig genom lärandet ska 

användas till är mindre tydligt (Örtenblad, 2009). 

 

Lärandet existerar naturligt - lärandet kräver åtgärder: I denna dimension finns på ena 

sidan synen på att lärande existerar naturligt i organisationen och sker naturligt utan särskilda 

åtgärder. På den andra sidan finns synen på lärandet som någonting som kräver åtgärder för 

att uppnås, där organisationen måste arbeta aktivt för att lärandet ska genomföras (Örtenblad, 

2009). 

 

Lärandet är frivilligt - lärandet är påtvingat: Inom flera organisationer kan lärandet ses 

som mer eller mindre frivilligt. Antingen kan man tänka sig att arbetstagarna själva kan välja 

om det vill delta i lärandet eller ej, eller så tänker man sig att lärandet är påtvingat. Här 

aktualiseras diskussionen om huruvida arbetstagaren förväntas lära eller om det är möjligt att 

ställa sig utanför utvecklingen och det ständiga lärandet (Örtenblad, 2009).  

 

Dessa  5 dimensioner avser alltså inte att placera organisationers lärande på den ena eller den 

andra sidan av ytterligheterna i dimensionerna. Istället bör man se det som en fråga om hur 

nära någon av ytterligheterna i varje dimension man placerar en organisations lärande 

(Örtenblad, 2009). Detta kan illustreras genom ett exempel där vi förstår synsättet lärande i 

arbetet utifrån dimensionen Individen lär - organisationen lär: 

 

Lärandet är ett mål ---------X------------------------------------------------ Lärandet är ett medel 
Figur 1:  Örtenblads modell om lärande i arbetet utifrån dimensionen Individen lär – Organisationen lär 
(Örtenblad, 2009. s. 38 ).  
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Här hamnar alltså lärande i arbetet betydligt närmare lärandet som mål än lärande som medel, 

vilket är rimligt då lärande i arbetet i  stor utsträckning sker ständigt och det inte 

nödvändigtvis är uttalat vad som ska läras (Örtenblad, 2009).  

2.9 Kritik mot den lärande organisationen 
Örtenblad (2009) menar att förekomsten av de olika synsätten i diskursen kring den lärande 

organisationen stärker tesen om begreppets vaghet. Vagheten menar han också är en direkt 

förutsättning för att en mangagementidé ska kunna slå igenom på bred front och bli populär, 

något som modeexploatörer som exempelvis konsulter inte är sena att utnyttja och slå mynt av 

(Örtenblad, 2009). Örtenblad menar vidare också att just begreppets vaghet gör det svårt att 

kritisera, utom för just det faktum att begreppet är vagt. Ekman (2004) framför dock en mer 

konkret kritik och menar att det finns en risk att medarbetare kan utnyttjas genom att retoriken 

kring den lärande organisationen till stor del är utopisk och överdrivet positiv. Detta gör att en 

organisationsförändring lätt kan definieras som en lärandeprocess istället för en omställning. 

Lena Abrahamsson (2009) menar också att vid organisationsförändringar använder man ofta 

positivt laddade begrepp som till exempel effektiva organisationer, lärande, flexibilitet, 

kreativitet och så vidare. Dessa begrepp är svåra att ställa sig negativ gentemot. Abrahamsson 

menar vidare också att det finns en risk att man skapar en illusion av demokrati och jämlik 

organisationskultur där alla ses som likvärdiga delar av systemet, när man i själva verket 

osynliggör skillnader som finns när det gäller kön, inflytande, makt, lön och så vidare. En 

kritik som också framförs mot den lärande organisationen är att det är ledningen som dikterar 

villkoren. Därigenom blir den lärande organisationen ett styrmedel för att skapa motivation 

hos de anställda. Man tonar ner motsättningar mellan ledning och anställda genom att upprätta 

en gemensam vision och identitet (Börnfelt, 2009). Den lärande organisationen kan även 

medföra att chefer och medarbetare kan uppleva en osäkerhet och avsaknad av struktur. Krav 

på flexibilitet och att ständigt lära in ny kunskap kan sätta stor press på medarbetarna, vilket i 

värsta fall kan leda till utbrändhet (Börnfelt, 2009). Ett ökat engagemang och känsla av 

samhörighet med organisation och kollegor kan även gå ut över fritid, familj och privatliv 

(Börnfelt, 2009). 

 

2.10 Studiens teoretiska utgångspunkt 
I denna teoridel har vår avsikt varit att ta ett helhetsgrepp på den lärande organisationen för att 

på så sätt ge en förståelse för vad begreppet lärande organisation kan bestå av. Detta har vi 

gjort genom att ta upp några förgrundsfigurer som haft stor betydelse för framväxten av den 

lärande organisationen. Det är mer eller mindre en omöjlighet att behandla ämnet lärande 

organisation utan att ta upp namn som Senge, Argyris och Schön. Givetvis finns det fler namn 

som också haft stor betydelse för idén om den lärande organisationen, men med tanke på 

studiens omfattning och den enorma mängd forskning som finns i ämnet så måste man 

avgränsa sig. 

 

För att ytterligare bringa klarhet i vad en lärande organisation kan vara har vi använt oss av 

Ekmans (2004) litteraturgenomgång av begreppet samt Örtenblads (2009) indelning av den 

lärande organisationen i ett antal olika synsätt. Ekman  menar att en lärande organisation är en 

idé som kan fyllas med i stort sett vilket innehåll som helst beroende på vilka avsikter och 

perspektiv man har, detta är också vår utgångspunkt när det gäller den lärande organisationen. 

Även Örtenblad är inne på att olika synsätt passar olika bra i olika situationer och beroende på 

vilket intressentperspektiv som föreligger. Det finns alltså inte en lärande organisation, en 

lärande organisation kan vara många olika saker. Vi stämmer även i det som Senge (1995) 
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säger, att den lärande organisationen inte är någonting man blir, det bör snarare ses som en 

vision att sträva efter.  

 

För att behålla en röd tråd samt göra det så lättöverskådligt som möjligt för läsaren utgår vi 

från fyra av Örtenblads (2009) synsätt. Varför vi inte använder oss av det femte synsättet, 

Organisatoriskt lärande (den nyare varianten), är för att det på flera sätt skiljer sig från de 

andra synsätten. Örtenblad  själv är också ambivalent inför synsättet och påpekar att 

organisatoriskt lärande (den nyare varianten) inte kan implementeras i en organisation likt de 

andra synsätten. Till skillnad från de andra synsätten så är Organisatoriskt lärande (den nyare 

varianten) inte normativt och beskriver således inte hur det bör vara. Utifrån detta anser vi 

inte att Organisatoriskt lärande (den nyare varianten) lämpar sig för vår analys. Av liknande 

anledningar har vi även valt att bortse från två av Örtenblads (2009) dimensioner, Processer i 

organisationen - Organisationsform och Individerna lär - Organisationen lär. Processer i 

organisationen - Organisationsform har vi bortsett ifrån för att den mer passar sig för att förstå 

de olika synsätten på lärande organisationer än organisationer i sig. Individerna 

lär/Organisationen lär har vi bortsett ifrån för att vi i denna studie  inte fördjupar oss i 

debatten om huruvida en organisation kan lära eller ej. Att vi utgår från Örtenblads (2009) 

synsätt i analysen betyder dock inte att vi bortser från övriga teorier som vi tagit upp i detta 

avsnitt. Det är snarare en praktisk fråga där Örtenblads stuktur fungerar bra som plattform när 

vi går igenom de olika aspekterna av den lärande organisationen. 

3 Metod: 
 

I följande avsnitt kommer den metod som använts för studien att presenteras. Vi kommer här 

redogöra och motivera val av forskningsmetod, urval samt vilka etiska överväganden som 

gjorts i denna studie.  

 

3.1 Val av metod 
Utifrån studiens syfte ansåg vi att det var lämpligt att använda oss av kvalitativ metod. 

Kvalitativ metod är en forskningstradition som innefattar flera olika forskningsmetoder där 

fokus ligger på tolkningen. Det kan exempelvis handla om olika typer av intervjuer eller 

observationer. Vi använde oss av informantintervjuer då informantintervjuer passar bra när 

man vill få tag på information om uppfattningar och syn på faktiska förhållanden. Till skillnad 

från observationer är en informantintervju också betydligt mindre tidskrävande, och man kan 

säga att informanterna då fungerar som en form av extra observatörer (Kvale & Brinkmann, 

2002). Vi ansåg därmed att denna metod passade syftet för vår studie då vi genom detta kan ta 

del av våra informanters syn på lärande samt hur man upplever att man arbetar med lärande. 

3.2 Urval 

3.2.1 Val av organisationer 

De kriterium vi satte upp för vilka organisationer vi skulle kunna tänka oss att genomföra 

studien hos var att det var kunskapsintensiva organisationer som aktivt arbetade med lärande 

och kompetensutveckling. Detta för att vi ville undersöka organisationer där det finns tydliga 

tankar och strategier kring hur man ser på lärande, och arbetar med lärande. Vi tog därför 

kontakt med ett femtontal organisationer som vi tyckte uppfyllde våra kriterier. De första två 

som tackade ja blev de organisationer vi kom att undersöka i vår studie. Vi presenterade vår 
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studie och dess syfte för en kontaktperson inom respektive organisation som sedan hjälpte oss 

i vårt fortsatta arbete. 

 

Arbetsförmedlingen  
Arbetsförmedlingen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som är Sveriges största 

förmedlare av arbete. Deras huvudsakliga uppdrag är att sammanföra de som söker arbete 

med arbetsgivare som vill anställa. I landet finns 12 724 personer anställda på 320 olika 

kontor. Arbetsförmedlingens verksamhet är till i stor utsträckning styrd av lagar, förordningar 

och föreskrifter och man arbetar mot tydligt uppsatta mål. Intervjuerna genomfördes med 

personer i ledande befattning på ett av arbetsförmedlingens många kontor i en mellanstor 

svensk stad.  

 

Byggföretaget 
Den andra organisationen är en multinationell byggkoncern med verksamhet i ett flertal olika 

länder. Verksamheten innefattar främst fyra olika verksamhetsgrenar: byggverksamhet, 

bostadsutveckling, kommersiell fastighetsutveckling samt infrastukturutveckling. 

Organisationen har ca 11 000 anställda i Sverige och arbetar främst i projekt. En betydande 

del av organisationens anställda är yrkesarbetare som arbetar direkt ute i verksamheten med 

byggen runt om i Sverige. Ungefär hälften av organisationens anställda består av olika typer 

av tjänstemän. Man har ett brett spektrum av chefs- och utbildningsnivåer bland de anställda 

inom organisationen. Där en stor andel av medarbetarna är högutbildade. Intervjuerna 

genomfördes med personer i ledande befattning på Byggföretagets huvudkontor.  

3.2.2 Val av informanter 

När man använder sig av intervjuer är urvalet av stor vikt. Huvudkriteriet vid urval när man 

arbetar med intervjuer är att de aktuella personerna besitter relevant och viktig information 

om det man vill studera. Det är med andra ord frågeställningen man är ute efter att besvara 

som avgör vilka personer som blir intressanta som informanter (Repstad, 2007). En viktig 

aspekt i valet av informanter vid intervjuer som man måste ta ställning till är hur många 

informanter man ska intervjua. Att använda många informanter i en studie skapar ett 

tidskrävande arbete i form av resor, genomförande av själva intervjuerna samt ett större 

efterarbete. Därför är det viktigt att man gör en avvägning mellan antalet intervjuer och den 

mängd intervjumaterial som behövs för att skapa en tillfredställande analys (Dalen, 2008). 

När vi planerade urvalet var tanken att vara flexibel med antalet intervjuer. Vi bestämde oss 

för att tre intervjuer på varje företag var en rimlig utgångspunkt för hur många intervjuer vi 

skulle genomföra. Här var vår tanke att allt eftersom intervjuerna fortlöpte kunde vi ta 

ställning till om det insamlade materialet skulle vara tillfredställande för att besvara våra 

frågeställningar. I vårt fall upptäckte vi att det uppstod en viss mättnad vid den tredje 

informanten på respektive organisation. Många svar och resonemang återkom och vi drog 

slutsatsen att ytterligare intervjuer inte skulle tillföra något till studiens resultat  i någon större 

utsträckning. 

 

I sökandet efter lämpliga informanter fick vi hjälp av de kontaktpersoner vi hade på 

respektive organisation. Utan deras hjälp hade vi haft mycket svårt att få tag på relevanta 

informanter då vi inte hade kunskap nog om organisationerna och dess anställda för att 

genomföra urvalet helt på egen hand. Urvalet gick till så att vi förklarade för våra 

kontaktpersoner vilka kriterier vi hade för våra informanter. Ett av våra kriterier var att vi 

ville komma åt personer i ledningspositioner då det som var intressant för oss var synen på 

lärande ur ett ledningsperspektiv. Ett andra kriterium var att vi ville intervjua personer som 
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aktivt arbetade med kompetensförsörjning och som hade god insyn i frågor som rör lärande 

inom organisationen.  

 

Efter att förklarat för vår kontaktperson på Arbetsförmedlingen vilka kriterier vi hade som 

utgångspunkt i vårt sökande efter informanter fick vi en lista med individer som passade våra 

kriterier. Vår kontaktperson på Arbetsförmedlingen bistod också med en kort presentation om 

varje individ med grundläggande information om personens arbetsuppgifter och 

ansvarsområden. Vi kontaktade sedan tre personer som vi fann intressanta för studiens syfte 

för att boka in intervjuer.  

 

Även på Byggföretaget utgick vi från vår kontaktpersons rekommendationer. Vi blev här 

rekommenderade tre anställda på företaget som passade våra kriterier. Vi tog sedan kontakt 

med dessa och bokade in intervjuer. Vi inser dock att det finns vissa nackdelar med att 

använda sig av denna typ av urvalsmetod. En risk är att den person som hjälper till med 

urvalet kan styra det genom att vara allt för hjälpsam (Trost, 2010). Fördelen är som sagt att 

man kan få hjälp att hitta personer med relevant kunskap som annars skulle vara svåra att få 

tag på. I vårt fall ansåg vi dock fördelen med möjligheten att hitta rätt informanter 

överträffade eventuella nackdelar med denna metod.  

 

3.3 Intervjuguide & Pilotintervju 
Inför våra intervjuer utformade vi en intervjuguide. Man kan beskriva en intervjuguide som 

ett manus för forskaren att hålla sig till under intervjun. Genom att använda en intervjuguide 

blir det lättare för forskaren att hålla sig till ämnet och risken att man svävar utanför studiens 

ramar minskar (Kvale & Brinkmann, 2009). Guiden som vi utformade bestod av ett antal 

semistrukturerade intervjufrågor och fungerade som en översikt över vilka ämnen och frågor 

vi tänkte behandla under intervjun. Intervjuguiden utformades primärt utifrån våra 

frågeställningar om hur man ser på lärande och arbetar med lärande inom organisationer ur ett 

ledningsperspektiv. Avsikten var även att få med de olika aspekterna av den lärande 

organisationen utifrån de teorier vi utgår från i denna studie. För att få en bra struktur och ett 

så bra samtal som möjligt inledde vi med bredare frågor om informanten och organisation för 

att sedan smalna av med mer fokuserade frågor i enlighet med trattprincipen (Repstad (2007). 

 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjufrågor. Fördelen med detta är att det ger större 

flexibilitet under intervjun. Möjligheten att styra intervjun och komma med följdfrågor där 

man finner det intressant ökar om man inte har ett strikt utformat manus där frågorna beskrivs 

alltför detaljerat. Det ger även informanten möjlighet att svara mer öppet på frågorna än om 

intervjuaren följer ett frågeformulär rakt av (Repstad, 2007). 

 

När vi konstruerat intervjuguiden genomförde vi också en så kallad pilotintervju. En 

pilotintervju är en övning inför de kommande intervjuerna där man provar på 

intervjusituationen på någon utomstående. Vid en intervjustudie är det bra om man gör en 

eller flera pilotintervjuer för att se hur intervjusituation fungerar, detta ger också möjlighet till 

korrigeringar av upplägget (Dalen, 2007). Genomförandet av intervjun gav oss även en 

möjlighet att testa hur vår intervjuguide och våra intervjufrågor fungerade i praktiken. Vi 

intervjuade då en person i liknande bransch och med liknande arbetsuppgifter som våra 

informanter. Pilotintervjun hade flera fördelar; vi fick en känsla av hur de riktiga intervjuerna 

skulle se ut samtidigt som det gav det oss en möjlighet att ändra några frågor som visade sig 

vara något tvetydliga. Vi fick också möjligheten att testa oss själva som intervjuare och vårt 

eget beteende under intervjusituationen. Efter pilotintervjun gjorde vi några smärre 
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korrigeringar av vissa intervjufrågor i intervjuguiden som upplevdes som luddiga och 

svårbesvarade.  

 

Efter pilotstudien och revideringen av intervjuguiden skickade vi även ut den till samtliga 

informanter innan intervjutillfället. Detta för att ge informanterna en chans att förbereda sig 

inför intervjun. Det finns både för- och nackdelar med att göra detta. En av nackdelarna är att 

när informanterna får förbereda hur de ska svara på intervjufrågorna så minskar chansen för 

spontana svar. Möjligheten till förberedelse kan dock också vara en fördel. Genom att låta 

informanterna förbereda sig kan detta förhoppningsvis resultera i mer utförliga och 

genomtänkta svar. Hur man väljer att göra här är lite beroende på vad man undersöker och 

vad man tror gynnar studien bäst. I vårt fall kände vi att fördelarna med att skicka ut 

intervjuguiden innan övervägde nackdelarna. Vi upplevde även att våra informanter tycktes 

uppskatta detta. 

 

3.4 Etiska överväganden 
Inom allt forskningsarbete finns det vissa etiska överväganden man behöver göra. Det finns 

lagar och etiska kodexar för hur forskning bör och ska bedrivas. Vetenskapsrådet, vars uppgift 

bland annat är uppmärksamma och förmedla information om etiska frågor, har författat en 

bok där man behandlar perspektiv och överväganden vid forskning. Boken heter God 

Forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) och det är dessa riktlinjer vi förhållit oss till när vi 

genomfört vår studie. 

 

För att minimera risken att skada de organisationer som vi genomfört studien hos har vi 

strävat efter att hålla de så pass anonyma som möjligt. Dock uppstår en viss problematik med 

anonymiseringen av en av organisationerna då det i princip är omöjligt att beskriva deras 

verksamhet utan att röja vilken organisation det handlar om. Denna organisation är 

Arbetsförmedlingen. Deras uppdrag är så pass unikt och specifikt för just deras verksamhet att 

vi ansåg det vara nödvändigt att göra en kompromiss i detta avseende. Genom hela uppsatsen 

benämns nämns Arbetsförmedlingen vid namn. Däremot avslöjar vi inte vilket kontor vi har 

genomfört vår studie på, inte heller identiteten på de personer vi intervjuat. Denna 

problematik återfanns inte hos vår andra organisation som under studien benämns som 

Byggföretaget för att behålla anonymiteten i så stor utsträckning som möjligt.  

 

En problematik som kan uppstå när man använder sig av kvalitativ metod, och främst vid 

intervjuer är frågan om informanternas identitet. En studies reliabilitet handlar delvis om det 

ska gå att reproducera studien och nå fram till samma resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Att replikera en kvalitativ studie där informanterna är anonyma försvårar därmed arbetet. Vi 

anser att det är viktigare att skydda informanterna än att underlätta för framtida forskning, 

vilket är anledningen till att våra informanter är anonyma genom hela studien.  

 

I samband med utskicket av intervjuguiden skickade vi även ut ett följebrev till samtliga 

informanter. I detta brev informerade vi om hur studien är upplagd, dess syfte samt vilka 

risker som kan uppstå vid deltagande i studien. Vi var även noga med att informera om att 

deras medverkan i studien var frivillig och att de när som helst kunde dra sig ur. I brevet 

informerade vi även om att vi ämnade spela in intervjun, men att inspelningarna enbart skulle 

användas för att underlätta vårt analysarbete och att de efter studiens publicering skulle 

raderas.  

 

I brevet redogjorde vi också för studiens konfidentialitet. Det vill säga att vi ämnade låta alla 
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våra informanter vara anonyma i studien och att deras personuppgifter skulle hanteras med 

stor försiktighet. Vi informerade även om vilka som skulle ha tillgång till materialet, hur 

materialet skulle användas och hur den data vi samlat in skulle komma att behandlas. Vi 

gjorde även klart för våra informanter att vi inte under några omständigheter kommer låna ut 

materialet eller informantens uppgifter till någon annan, eller använda det för kommersiellt 

bruk. Innan varje intervju informerades informanterna även på plats om studiens syfte och 

upplägg, samt hur deras personuppgifter skulle komma att hanteras. Detta fungerade som ett 

förtydligande och bidrog till att vi var säkra på att informanterna blivit delgivna all 

information de har rätt att få. I detta skede gavs även informanterna möjligheten att ställa 

frågor om studien. Detta är i enlighet med det som Vetenskapsrådet (2011) säger om  

konfidentialitet samt informanternas rätt till information och samtycke.   

 

3.5 Inför intervjuerna 
Inför intervjuerna gjorde vi flera praktiska överväganden. Ett av dessa var att vi bestämde oss 

för att vi båda skulle delta under intervjuerna. Det finns både för- och nackdelar med att ha 

två personer som intervjuar. En av nackdelarna är att det kan vara svårare för en informant att 

dela med sig av känsliga uppgifter till två personer än till en. Informanten kan uppleva att hen 

befinner sig i minoritet och blir på så sätt mer osäker. I vårt fall resonerade vi dock så att det 

inte handlade om några känsliga uppgifter av sådan karaktär att denna typ av problematik 

skulle kunna uppstå. Utöver detta är flera intervjuare också mer resurskrävande. En fördel 

med att vara två personer som intervjuar är att man kan diskutera intervjun och sina 

upplevelser efteråt sinsemellan. En annan fördel är att man kan dela upp fokusområden under 

intervjun. Till exempel kan en av dem som intervjuar fokusera mer på den icke-verbala 

kommunikationen så som kroppsspråk och uttryck medan den andra fokuserar på att ställa 

frågor. Man kan också lägga upp det så att en av dem som intervjuar fokuserar mer på att 

lyssna medan den andre sköter frågandet. På så sätt kan den mer passiva intervjuaren ställa 

spontana uppföljningsfrågor där det är lämpligt (Repstad, 2007). I vårt fall tyckte vi att 

fördelarna med att vara två personer som intervjuade övervägde nackdelarna.  För varje 

intervju alternerade vi dock mellan varandra om att vara den som aktivt ställde 

intervjufrågorna. 

 

Vi spelade också in intervjuerna. Fördelen med detta är att den som intervjuar slipper ägna 

tiden åt att anteckna och kan koncentrera sig fullständigt på samtalet med informanten. 

Inspelningen får även med subtila nyanser av intervjun som till exempel tonfall som kan vara 

svårt att få med när man antecknar. Det finns också andra fördelar med att använda sig av 

inspelningar i analysarbetet. Man kan dels utvärdera sin insats som intervjuare och kritiskt 

granska sitt eget beteende, men också lyssna igenom vad som sagts flera gånger och på så sätt 

undvika att man missuppfattat något (Repstad, 2007). Ett av problemen med att spela in 

intervjuer som man bör ha i åtanke är att alla människor inte gillar att bli inspelade och att 

detta kan påverka intervjun negativt (Repstad, 2007). Vissa individer kan bli obekväma och 

hämmade. I vårt fall upplevde vi inte detta som något problem. Vi var noga med att i 

följebrevet och den initiala kontakten med informanterna informera att vi ämnade spela in 

intervjun och våra informanter tycktes alla vara bekväma med att bli inspelade.   

 

Ett annat praktiskt övervägande som vi var tvungna att göra var att välja plats för intervjun. 

Vart man väljer att intervjua en informant kan påverka hur denne förhåller sig till forskaren 

och på så sätt påverka studiens utfall. Helst ska man välja en plats där det är ostört och där 

informanten kan känna sig trygg (Repstad, 2007). Det är därför viktigt att man är medveten 

om detta när man väljer plats för intervjun. I vårt fall fick Informanterna själva välja vart de 
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ville att intervjun skulle genomföras. I samtliga fall valde informanterna att intervjuas på sin 

arbetsplats. I vissa fall på sitt kontor och i andra fall i en konferenslokal eller liknande. 

 

3.6 Genomförande av intervjuerna 
Intervjuerna genomfördes under två veckors tid. På Arbetsförmedlingen ägde varje intervju 

rum vid separata tillfällen. På Byggföretaget förlades två intervjuer direkt efter varandra av 

praktiska skäl, medan den sista intervjun ägde rum några dagar senare. Samtliga intervjuer 

fungerade utifrån vårt planerade upplägg och genomfördes under cirka 45 till 75 minuter 

vardera.  

 

3.7 Bearbetning av material 
Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en Iphone och transkriberades sedan direkt 

veckan efter att intervjuerna genomförts och fortfarande fanns kvar relativt färskt i minnet. 

Transkriberingen är till för att strukturera intervjusamtalet och underlätta inför analysen 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Under transkriberingsprocessen såg vi därför till att sålla bort 

information från intervjuerna som vi inte ansåg var relevant för vår studie. På så sätt blev det 

också lättare att sedan navigera i det utskrivna materialet vid arbetet med resultat och analys. 

 

När det handlar om utskrift av inspelningar finns det inte många regler för om man ska 

använda sig av ordagrann muntlig stil eller skriftlig stil (Kvale & Brinkmann, 2009,). I 

transkriberingsarbetet jobbade vi därför med resultat- och analysarbetet i åtanke och försökte 

strukturera och fånga innebörden i informanternas utsagor, snarare än att fokusera på att fånga 

harklingar och knarrande stolar. Vid användning av citat i resultatavsnittet har dock 

jämförelser gjorts mellan transkribering och inspelningar så att dessa ska bli korrekta och 

rättvisa gentemot informanterna. Att arbeta på detta sätt anser vi både effektiviserade och 

förenklade transkriberingsarbetet. 

4 Resultat 
 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Avsnittet inleds med en presentation av 

informanterna. Därefter redogör vi för studiens resultat utifrån de sex intervjuer vi 

genomfört. Presentationen av resultatet är indelat i ett antal kategorier som vi anser ger en 

tydlig struktur utifrån studiens frågeställning om hur man ser på lärande och arbetar med 

lärande.   

 

4.1 Beskrivning av informanter 
För att säkra anonymiteten i så stor utsträckning som möjligt hos våra informanter så  

kodifierade vi deras identiteter. De informanter som arbetar på Arbetsförmedlingen har fått 

namnet A1, A2 & A3 och de inom Byggföretaget har fått benämningarna B1, B2 & B3. 

Nedan följer en beskrivning av informanterna 

 

Arbetsförmedlingen:  
A1 är sektionschef för ett av branschkontoren på Arbetsförmedlingen. Hen har tidigare arbetat 

med service i olika former. A1 har arbetat på Arbetsförmedlingen i drygt 4 år varav ca 3 av 
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dem som arbetsförmedlare och det sista halvåret som sektionschef. Hen är i grunden utbildad 

personalvetare. 

 

A2 har arbetat inom en rad olika verksamheter med en mängd olika befattningar. På 

Arbetsförmedlingen har hen arbetat i ca 10 år. Just nu arbetar hen som sektionschef för ett 

branschkontor på Arbetsförmedlingen. Branschkontoret består till största del av 

arbetsförmedlare som arbetar med att handlägga ärenden. Hens arbetsuppgifter består av att 

leda den dagliga verksamheten. I grunden har A2 en juridikkandidat men har även läst 

pedagogik.  

 

A3 arbetar precis som A2 och A1 som sektionschef för ett branschkontor. Hen har arbetat 

inom Arbetsförmedlingen i ca 15 år. A3 började på Arbetsförmedlingen som 

arbetsförmedlare, och har under sina år på förmedlingen arbetat med många olika 

arbetsuppgifter. De senaste fem åren har hen arbetat som sektionschef. Hen har 

personalansvar och verksamhetsansvar för ett branschkontor på Arbetsförmedlingen. I 

grunden har A2 en universitetsutbildning inom beteendevetenskap.  

 

Byggföretaget 
B1 har arbetat med personalfrågor och framförallt kompetensutveckling under ca 25 år inom 

olika branscher. Hen har arbetat inom organisationen i sju år varav 4 år som personalchef och 

3 år som chef för organisationens kompetensutvecklingsenhet. Den enhet som B1 leder är 

organisationens centrala utbildningsdivision, som arbetar övergripande med 

kompetensutveckling över hela organisationen. Divisionens främsta uppgift är att identifiera 

vilket behov av utbildning som finns för att sedan ta fram kurser och utbildningar för att 

matcha behovet. B1 huvudsakliga arbetsuppgifter är att vara med och ta fram och utveckla 

kurser i olika former som främst riktar sig till tjänstemän i verksamheten. B1 har i grunden en 

utbildning i ekonomi men har under åren som yrkesverksam utbildat sig i både pedagogik och 

organisationspsykologi.  

 

B2 har arbetat som managementkonsult och chef inom flera olika branscher. B2 har nu arbetat 

inom organisationen i sju år. Hen arbetar inom samma division som B1 men med andra 

arbetsuppgifter. Hen ansvarar för organisationens ledarutveckling. Hens huvudsakliga 

arbetsuppgifter är att kartlägga utbildningsbehoven och att ta fram och utforma utbildningar 

för ledare inom organisationen. Dessa utbildningar handlar i stor del om att utveckla chefers 

ledarskap, men även andra mjukare delar som värderingsfrågor och hur man ska agera som 

chef inom organisationen. B2 har i grunden en utbildning som personalvetare. 

 

B3 är ansvarig för chef och ledarförsörjningen inom organisationen. Hen arbetar dels med att 

identifiera chefstalanger inom företaget och med att rekrytera chefer utifrån. B3 tillhör samma 

avdelning som både B1 och B2 och arbetar nära med båda dessa. Främst arbetar hen dock 

tillsammans med B2 med frågor som rör ledarutveckling. Hen är i grunden personalvetare och 

har arbetat inom organisationen i 2 år. 

 

4.2 Formellt och informellt lärande på Arbetsförmedlingen 
Alla informanter beskriver att det finns många utbildningsprogram och kurser av mer formell 

karaktär att tillgå för de anställda. Många av utbildningarna är standardiserade och ger en viss 

certifiering. Dessa är obligatoriska för alla de anställda att genomgå. Dessa utbildningar är 

någonting alla genomgår när de blir anställda på Arbetsförmedlingen. A3 menar att detta är 

viktigt och motiverar det detta på följande sätt: “Det har med rättsäkerheten att göra, det ska 
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inte bli godtyckligt fattade beslut… Det ska finnas en professionell bedömning och stöd i våra 

lagtexter” 

 

Informanterna berättar även om en kurskatalog på intranätet där de anställda kan anmäla sig 

till olika utbildningar med olika innehåll. De flesta av dessa utbildningar organiseras centralt 

av huvudkontoret, men vissa ges även över intranätet. Alla informanterna är även överrens om 

att det informella lärandet fyller stor funktion inom organisationen. A2 beskriver det som att 

informella lärandet sker hela tiden. Hen menar att man måste vara anpassningsbar och redo att 

ställa om och lära nytt. A2 menar att detta till stor del beror på att Arbetsförmedlingens 

verksamhet är politiskt styrd. Man måste förhålla sig till lagstiftningen och direktiv från 

regeringen.  

A2 säger även: “mycket av kunskapen kommer av sig själv... du är så illa tvungen att se till att 

man lär sig för att hänga med”. Vidare menar A2 att verksamheten är under ständig 

förändring och hur man lägger upp arbetet förändras ofta. Hen menar också att eftersom man 

på Arbetsförmedlingen hanterar ett brett spektrum av kunder med olika förutsättningar så 

varierar arbetsuppgifterna i stor grad. Hen berättar att det är omöjligt att man har med sig 

samma kunskap på fredag som när man kom på måndag. A1 menar att mycket lärande inom 

organisationen sker genom att man får kolla upp saker själv och att man lär sig genom det 

dagliga arbetet. Där ligger en stor del av lärandet inom organisationen.  

Alla informanter på Arbetsförmedlingen berättar att de upplever den dagliga kontakten och 

dialogen mellan medarbetare som viktig och mycket stimulerande för lärandet. Man 

konsulterar ofta varandra om beslut och handläggningsärenden och på så sätt lär man sig av 

varandra mer informellt. A3 beskriver det på följande sätt. “Att lära av varandra är nog så 

nödvändigt. Även om man får all faktakunskap eller så i en utbildning är det alltid det här ett 

förhållningssätt, hur kan jag tänka? ... hur ska jag få struktur i det jag gör?“ 

A1 berättar att man gör vissa ansatser till att försöka styra och möjliggöra det informella 

lärandet.  Hen berättar att man försöker att synliggöra de som är duktiga inom ett speciellt fält 

och försöka få dem att dela med sig av detta till sina kollegor i det dagliga arbetet. A1 berättar 

vidare att man använder sig av så kallade kunskapsbärare. Dessa kunskapsbärare är anställda 

på kontoret som är duktiga inom ett specifikt område. Kunskapsbärarna har fått i uppgift att 

fungera som experter inom detta specifika område, och på så sätt stödja de andra 

medarbetarna. A1 berättar att dessa kunskapsbärare ofta får utbildning inom det område de är 

duktiga inom. På så sätt sparar man resurser i och med att man inte skickar iväg alla 

medarbetare på kontoret på kurser. Kunskapsbärarna ansvarar även för att förmedla nyheter 

inom deras område till de andra medarbetarna. Detta ser A1 som ett försök att styra det 

informella lärandet uppifrån och se till att de anställda delar med sig av kunskap mellan 

varandra.   

A2 berättar om att man på Arbetsförmedlingen också har en övergripande bestämmelse om att 

alla nyanställda ska bli tilldelade en handledare vid nyanställning. Exakt hur handledningen är 

upplagd beror till stor del på situationen och den nyanställde. Man försöker att anpassa 

upplärningen till den nyanställdes behov. A2 upplever att detta fungerar mycket bra och att 

handledningen är en väsentlig del av introduktionsutbildningen.  



19 
 

4.3 Gemensamma värderingar och visioner på Arbetsförmedlingen 
A2 menar att Arbetsförmedlingens visioner är rätt speciella. Eftersom organisationen är 

politiskt styrd blir även organisationens visioner politiskt styrda och som en konsekvens av 

detta blir även visionerna föränderliga. A2 menar ändå att det i grund och botten alltid går ut 

på att matcha arbetssökande med arbetsgivare, samt att det alltid ska finnas en plats för alla på 

arbetsmarknaden. A2 talar också om en grupp människor som av olika anledningar inte kan 

arbeta, och hur pass viktigt att de får det stöd som de behöver. A1 och A3 menar att själva 

matchningen mellan arbetsgivaren och arbetssökande är huvudvisionen och det som är 

viktigast.  

Båda A2 och A3 nämner också att en positiv människosyn är en stor del av värderingarna på 

Arbetsförmedlingen. A2 beskriver det på följande sätt “Alla människor har en förmåga att 

lära sig och utvecklas och ta sig framåt”.  

Alla informanterna är överens om att dessa visioner och gemensamma värderingar är väl 

förankrade hos medarbetarna. A3 menar att det är en värdegrund som är lätt att ställa sig 

bakom och som hen tror många människor delar. Både A1 och A2 tror att det är svårt att 

arbeta på Arbetsförmedlingen om man inte delar den värdegrund organisationen har, de tror 

båda att det är få medarbetare inom organisationen som inte delar värdegrunden. 

Både A2 och A1 menar dock att genom att jaga mål och siffror kan det upplevas som att man 

glömmer bort de övergripande målen och visionerna. De poängterar båda här att chefens 

uppgift är att försöka lyfta varför man gör som man gör, och motivera varför visionerna är 

viktiga.  

A3 talar om att dessa visioner är något man ständigt kommer tillbaka till. Man arbetar aktivt 

för att få värdegrunden att genomsyra både hur man är internt mot varandra och gentemot 

kunderna. A3 trycker på att det är viktigt att tala om faktiska begrepp och prata mer konkret 

om värdegrunden. Man tar därför upp det på möten. A2 menar att medarbetarna är 

välutbildade och medvetna om värdegrunden och Arbetsförmedlingens visioner. Därför 

behöver man inte arbeta särskilt mycket med att lyfta det här till medarbetarna. 

4.4 Klimat för lärande på Arbetsförmedlingen 
Samtliga informanter menar på att man har ett öppet klimat på Arbetsförmedlingen som 

främjar lärande. A3 upplever att klimatet är öppet, det ligger ingen prestige i att fråga 

varandra och de flesta är villiga att dela med sig av kunskap och positiva till att lära sig nytt. 

A3 beskriver det lärande klimatet på följande sätt “ Det genomsyrar hela organisationen, jag 

upplever inte att det är någonting som jag som chef behöver styra. Utan medarbetarna frågar 

varandra och delar med sig”. A1 berättar att det finns ett stort antal utbildningar som 

medarbetarna på Arbetsförmedlingen kan ta del av, för att nå en kontinuerlig utveckling. Hen 

beskriver det också som att man har ett ständigt lärande i den dagliga verksamheten. 

Verksamheten är föränderlig och man arbetar aldrig på rutinbasis, vilket gör att individen får 

ta mycket ansvar för sitt eget  lärande. Hen talar också om att ledningen arbetar för att främja 

det lärande klimatet. Man samlar arbetsgrupper och låter dem byta erfarenheter, man har 

också så kallade kunskapspass där man går igenom nya bestämmelser eller arbetssätt.  

A2 är inne på samma spår som A1, att det är ett öppet klimat som främjar lärande på 

Arbetsförmedlingen. Detta är dels på grund av att verksamheten är av sådan karaktär att den 

kräver att man håller sig ajour med senaste bestämmelserna och lagarna. Därför menar hen att 
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det är ett ständigt lärande i arbetet. I och med det höga arbetstrycket menar hen att 

medarbetare ständigt måste lära nytt och vara redo för att ta till sig nya metoder och sätt att 

arbeta. Här menar hen även att Arbetsförmedlingen som organisation är väldigt positivt 

inställd till lärande, och att man är mån om att se till att medarbetarna har de möjligheter som 

behövs för att lära sig det man behöver. A2 menar också precis som A3 att en stor del av 

lärandet inom organisationen sker när man konsulterar sina medarbetare om ärenden. A2 

trycker också på att man har ett öppet klimat där man är villig att dela med sig av saker och 

där man är positivt inställd till att lära nytt. Däremot menar A2 att den lugna miljön där man 

fokuserar på studier inte finns i lika stor utsträckning. Det saknas tid för reflektion och 

utveckling. Man kan inte söka best practice eftersom verksamheten är så pass föränderlig 

4.5 Reflektion och förbättringsarbete på Arbetsförmedlingen  
Informanterna beskriver att alla formella utbildningar följs upp av en lättare utvärdering. 

Denna utvärdering genomförs av medarbetarna själva genom att man fyller i ett 

skattningsformulär. Denna information förs sedan vidare till den enhet som är ansvarig för att 

organisera utbildningarna centralt. 

 

När det gäller utvärdering och utvecklingsarbete på individnivå beskriver samtliga 

informanter att man som chef inom organisationen är ansvarig för att organisera individuella 

utvecklingssamtal med medarbetarna. Dessa samtal används för att lägga upp personliga 

utvecklingsplaner för medarbetarna, men även för att utvärdera deras arbete. Informanterna 

beskriver att man är skyldig att ha dessa samtal en gång om året med sina medarbetare, men 

att alla har infört flera så kallade plussamtal för att följa upp sina medarbetares utveckling 

oftare. A1 menar att det inte räcker med de årliga utvecklingssamtalen eftersom det händer för 

mycket under ett år. Hen menar också att det är viktigt att kontinuerligt föra en dialog om 

medarbetarnas utveckling för att fånga upp eventuella förslag på förbättringsarbete så att man 

inte bara hanterar dessa frågor under utvecklingssamtalen.  

 

A2 beskriver det som att det finns möjligheter att lämna förslag på förbättringsarbete, men att 

det kan vara trögt att genomföra förändringar eftersom organisationen är så pass stor och att 

förändringarna oftast inte kan ske enbart lokalt. Därför kan en liten förändring innebära 

mycket arbete. A2 menar också att möjligheten till reflektion i det dagliga arbetet är 

begränsad då man har ett högt arbetstempo. Hen beskriver det på följande sätt “Man kan inte 

lägga så mycket tid på att fundera att ifrågasätta. Man måste hela bara acceptera och ta in 

nytt” 

 

Samtliga informanter talar om arbetsplatsmöten, som sker ungefär en gång i månaden där 

medarbetarna även har chans att lyfta frågor och funderingar. A2 kan dock uppleva en viss 

svårighet med att få alla att komma till tals på dessa möten, därför ser hen de individuella 

utvecklingssamtalen som ett bra komplement.  

 

A3 ser det som att utvärderingar är ett område man kan förbättra sig mycket på. Hen ser att de 

måste bli bättre på att utvärdera de mjukare delarna. Det vill säga hur man bemöter kunderna i 

den dagliga verksamheten. Hen beskriver det som att dessa delar är svårare att komma åt, men 

att man försöker att arbeta med detta.  

 

4.6 Utvecklingsmöjligheter på Arbetsförmedlingen 
Åsikterna om hur utvecklingsmöjligheterna för de anställda ser ut skiljer sig något mellan 

informanterna. Alla är dock överrens om att det finns goda möjligheter för de anställda att 



21 
 

testa på nya saker inom sitt yrkesområde. A1 menar att karriärmöjligheterna uppåt inom 

organisationen är relativt begränsade. Detta menar hen beror främst på det faktum att det finns 

få yrkesroller inom organisationen, där merparten av de anställda arbetar som 

arbetsförmedlare. A1 menar dock samtidigt att det finns goda möjligheter för en 

arbetsförmedlare att specialisera sig inom olika områden. En arbetsförmedlare kan ha många 

olika ansvarsområden och det finns goda möjligheter att testa på olika saker. 

Förutsättningarna är även goda om man vill flytta inom landet. På grund av att det är svårt att 

avancera uppåt i organisationen,  i kombination med att Arbetsförmedlingen drivs statligt 

menar A1 gör att möjligheterna till löneutveckling är relativt små. A3 berättar dock att man 

arbetar proaktivt med att leta upp personer som har ambitioner att arbeta som chef och att de 

ofta får testa på att leda arbete. Detta sker ofta via utvecklingssamtalen.  

 

4.7 Ansvar för lärande på Arbetsförmedlingen 
Samtliga informanter menar att ansvaret för lärandet är ett delat ansvar, en del av ansvaret 

ligger på individen och en annan del på organisationen. A3 och A1 menar att det är upp till 

organisationen att se till att det finns förutsättningar för medarbetarna att lära sig. A2 menar 

att det är omöjligt att göra en fullständig uppdelning av ansvaret. Det går inte att tvinga 

individer till lärande utan det är upp till individen själv att ta ansvar för sitt eget lärande. 

Vidare tycker A2 att det också är upp till organisationen att säkerhetsställa att vissa kritiska 

kunskaper faktiskt finns hos medarbetarna. A2 är ändå inne på att det största ansvaret ligger 

hos individen. Hen säger: “Det är ju ett eget ansvar och det är väl den största biten av 

lärandet. Alla som är motiverade har ju goda förutsättningar att ha en bra kunskap”. A3 är 

precis som A2 inne på samma spår, att individen ändå har det största ansvaret. Hen hävdar att 

det är svårt att lära någon som inte vill lära sig och menar att ansvaret för lärandet till stor del 

ligger på individen. A1 berättar dock att hen i sin roll som chef försöker motivera de anställda 

till lärande. 

4.8 Formellt och informellt lärande på Byggföretaget 
Inom Byggföretaget sker en stor del av lärandet genom formella utbildningar. Alla 

informanter menar att man satsar mycket på formella utbildningar. Samtliga informanter 

berättar om omfattande utbildningsprogram som de anställda får ta del av. B3 menar också att 

man inom organisationen litar väldigt mycket till de formella utbildningarna: “man har en 

väldigt stor tilltro till att man ska ha en utbildningsdag och det räcker, när man genomgått en 

utbildning så kan man det som gåtts igenom”. B1 ger samma bild och säger att det kanske är 

mer klassrumslärande än vardagslärande om man jämför med andra organisationer, och att 

man skulle kunna bli bättre på det så kallade vardagslärandet. 

 

När det gäller webbaserat lärande menar B1 och B3 att man ligger lite efter och har en del 

kvar att utveckla. B1 menar att man är lite omoderna när det kommer till webbaserat lärande 

om man jämför med andra företag, men att det sakta men säkert håller på att bli bättre. B1 

säger:  

 
Det handlar om att tillhandahålla möjligheten, att ha det IT-tekniska stödet att 

göra det, men det handlar lika mycket om att förändra attityder, bygga en kultur 

där det är okej att sätta sig vid sin kontorsstol och ta på sig hörlurar och gå på 

kurs, utan att någon kommer in å stör och säger åt dig att jobba 

 

Det är något man måste få arbeta med menar B1, att få det att bli accepterat att utbilda sig på 

kontoret. När en individ åker iväg på en kurs upplever B1 inte att lärandet ifrågasätts, men 
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hen menar att detta är en tidsödande procedur när det bara handlar om faktaöverföring. B1 

understryker dock att när det handlar om kulturpåverkan, mer avancerad problemlösning och 

dylikt, då behöver man träffas och gå på utbildningar.  

 

När det gäller det informella lärandet menar både B1 och B3 att det har betydelse. B2 sträcker 

sig till och med så långt som att säga att “det mesta sker i jobbet”. B1 säger: “ min spontana 

gissning är att det lärande som tar fäste, det är det informella lärandet”. B2 säger: “det är 

många utbildningar, men jag har svårt att värdera relationen mellan informellt och formellt 

lärande, det är svårt att se det som lärs i vardagen”. 

 

B1 berättar att man de senaste åren börjat arbeta mer med att aktivt främja det informella 

lärandet genom ett nätverk där man samlar duktiga projektchefer kring olika temaoråden så att 

de får möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter. Det kan handla om att man anordnar 

chefsdagar som visserligen tar upp en del informationsbitar, men där det även handlar om att 

nätverka. B1 menar även att man rent historiskt är en nätverksorganisation där man i stor 

utsträckning delar med sig. Hen beskriver hur det kan fungera: “Ring Nisse, han vet! Det finns 

en kultur att dela med sig”. 

4.9 Gemensamma värderingar och visioner på Byggföretaget 
B3 säger att man har ett gediget ledningssystem i botten på verksamheten som hjälper till att 

sprida och upprätthålla Byggföretagets värderingar. I praktiken handlar det om någonting som 

man kallar “vårt sätt att arbeta” och innefattar en mängd policys och riktlinjer som också 

finns på intranätet. B1 berättar mer ingående om detta ledningssystem: 

 
Där beskriver vi hur man ska styra ett projekt, hur man ska planera inför det, vilka 

verktyg som ska användas. Där kan man plocka ganska mycket.. vad det är vi ska 

lära ut.. ur det systemet också 

 

B2 berättar att man gjorde en satsning på gemensamma värderingar inom organisationen i 

början av 2000-talet som sitter kvar än idag och som växt sig stark just för att man inte försökt 

förändra sig hela tiden utan hållit fast vid dessa. B2 menar att det är viktigt  att man håller sig 

konsekvent när det kommer till värderingar, hen säger: 

 
Det är ju därför som man inte ska hålla på och byta till exempel tre värderingar 

vartannat år. Att man tar in nån konsult som kommer in och så jobbar man 

stenhårt med det ett tag sen rinner det ut i sanden för att ingen orkar hålla i 

 

B2 menar även att gemensamma värderingar skapar en stolthet och ett starkt varumärke där 

knepet med att jobba med värderingar och visioner är att det inte blir för allmänt eller 

abstrakt. Samtliga informanter är inne på att värderingarna och visionerna är bättre förankrade 

ju högre upp i organisationen man kommer.  B1 säger:  

 
På tjänstemannanivån är min upplevelse att det är väl förankrat, man står för 

XXXX värderingar. Kommer man längre ut i organisationen så beror det väldigt 

mycket på hur pass god dialog man har mellan yrkesarbetare och tjänstemän  

 

B2 och B3 beskriver visionerna i organisationen på ett liknande sätt. B3 säger:  

 
Det finns delar av verksamheten som ligger fruktansvärt långt fram och är 

exceptionellt skickliga i att hantera verksamheten och utvecklingen, och så finns 
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det dom som i princip inte vet att vi har riktlinjer eller ambition att vara ledande i 

Sverige.. och världen för den delen 

 

B2 säger: “om du skulle gå ut och intervjua folk i verksamheten kanske dom inte skulle 

använda precis samma ord, men det finns en stark kultur” B1 menar att värderingar och 

visioner är någonting som är centralt i alla utbildningar. Att samla ihop människor i 

klassrumssituationer är ett gyllene tillfälle till kulturpåverkan. B1 och B3 berättar att man har 

några särskilt tunga fokusområden inom organisationen när det kommer till visioner som är: 

miljövänligt, säkert, etiskt, kvalitet och lönsamhet. B3 berättar att det är en utmaning att få 

kunderna att förstå fördelarna med vissa av dessa bitar på lång sikt men att det är någonting 

man jobbar hårt med. B1 beskriver även hur man arbetar med vissa symboliska handlingar för 

att implementera säkerhetstänkandet i organisationen. Varje möte inleds med att man berättar 

vart nödutgångarna finns, och i händelse av att någon individ avlider på någon av 

byggarbetsplatserna i världen så stannar hela verksamheten, oavsett var, för att hålla en tyst 

minut.  

4.10 Klimat för lärande på Byggföretaget 
Åsikterna angående om man har ett klimat för lärande inom organisationen går isär. B2 menar 

att öppenhet för utveckling är en viktig del av verksamheten som man strävar efter att ha och 

som finns där hela tiden. B2 säger  

 
Mycket fokus finns ju på lärande, hur kan vi göra de här delarna i projektet ännu 

bättre till nästa gång? och man har utvärderingsmöten och debriefing med kunder 

och så. Så det är ett starkt lärande klimat i organisationen, lärande struktur, 

öppenhet för utveckling hela tiden, vi säger att vi ska var leader people 

development 2015, och då kan man ju lägga in ganska mycket i det 

 

B2 menar vidare att man från ledningsnivå försöker vara tillåtande och arbeta kontinuerligt 

med utvärdering och reflektion. Hen menar att dock att man är väl medveten om dessa typer 

av frågor på HR-avdelningen, men att man kanske inte tänker på det på samma sätt ute i 

verksamheten.  

 

B1 menar att det är svårt med det lärande klimatet eftersom det är en så pass stor organisation 

och verksamheten är utspridd i hela landet. Att få ut personer på kurser och samordna 

utbildningar kan vara problematiskt. B3 menar att man har ett klimat i verksamheten som 

genomsyras av höga ambitioner och kvalitetstänkande, men att man kan tendera att bli väl 

ensidiga när det gäller vilken typ av kompetens och kunskap som är viktig. Man lutar åt det 

mer konkreta när man istället borde lyfta blicken och se det större sammanhanget.  

4.11 Reflektion och förbättringsarbete på Byggföretaget 
B1 tycker att man kan bli bättre på utvärdering än vad man är idag men att man jobbar på det, 

framförallt när det gäller utvärderingen av projekt. En stor del av denna problematik beror på 

att man har så väldigt många olika projekt som man jobbar med. När det gäller 

kunskapsuppföljning i direkt anslutning till utbildning så menar B1 att man beskriver innan 

vad deltagaren förväntas lära sig. Efteråt får sedan deltagaren skatta hur man upplever att man 

lärt sig det som utbildningen avsett. Någon direkt effektutvärdering förkommer knappt menar 

B1: “Ser vi en att det skett en förändring av Nisses planering av projekt? Alldeles för 

komplicerat och komplext.. man gör detta stickprovsmässigt för specifika utbildningar 

ibland..”. B3 uttrycker sig i liknande ordalag: “I alla sammanhang så frågar vi ju deltagaren 

om de känner att de fått nytta, effekt, intresse för området, och känner att det var värdefull 
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tid”  

 

B2 menar att utvärdering och reflektion är något som fungerar bra i organisationen för att man 

inte har råd att slarva och göra fel. Vidare säger B2 också att det är nåt man jobbar mycket 

med på HR: “att påminna om att lärande är så mycket mer än att bara gå på kurs eller vad 

det nu kan vara. Men det är viktigt att reflektera över det man lär sig i det dagliga arbetet, det 

här med utvärdering”  

 

B3 pratar om reflektion och utveckling ur ett lite större perspektiv och berättar att man har 

folk som arbetar med att utvärdera hur långt organisationen kommit i sina strategier. B3 

förklarar: “då handlar det inte bara om att titta på ekonomiska tal i efterhand utan då tittar 

man också på före.. vad är det som förklarar hur väl vi nått våra mål och framtida 

ekonomiska målsättningar? eller kundidé? eller kvalité?...” 

 

Samtliga informanter nämner också utvecklingssamtal som en viktig del i förbättringsarbetet. 

B2 och B3 berättar om att man arbetar med ett omfattande system som man kallar för 

ledarskapsprofilen som är till för tjänstemän och ingår i Byggföretagets policy. Systemet 

fungerar så att det finns 20-25 kriterier som är indelade i fyra kategorier där individen skattar 

sig själv på en femgradig skala. Det kan bland annat handla om hur man leder det dagliga 

arbetet eller den egna prioriteringsförmågan. Den närmaste chefen gör sedan samma skattning 

av individens kompetens. Sedan sätter man sig ner och ser hur väl de båda skattningarna 

stämmer överens och vilka bitar man ska jobba med att utveckla. På detta sätt kan man sätta 

upp gemensamma målsättningar tillsammans med sin chef, eller vidta andra åtgärder som 

exempelvis utbildning om man anser att detta krävs. B3 understryker dock att det kan handla 

om saker som inte ligger på individen och att man också måste titta på hur förutsättningarna i 

organisationen ser ut, om det är individen eller organisationen som behöver utvecklas. 

 

B2 menar att det som skiljer Byggföretaget från många andra företag när det gäller detta 

system är att andra företag oftast tar fram ledarprofiler bara för chefer, men att man på 

Byggföretaget valt att omfatta alla tjänstemän, och i vissa fall även yrkesarbetare. B2 menar 

att detta system genomsyrar hela medarbetarhjulet på så sätt att man implementerar dessa 

kriterier i hur man rekryterar, utvecklar och följer upp: “att det liksom är en röd tråd genom 

allt vi gör”. 

 

4.12 Utvecklingsmöjligheter på Byggföretaget 
Samtliga informanter menar att utvecklingsmöjligheterna för de anställda på företaget är 

mycket goda. B1 uttrycker sig på följande sätt som svar på frågan om hur 

utvecklingsmöjligheterna ser ut i organisationen: “ Alldeles för bra! folk kommer aldrig 

härifrån, så är det. Har man hamnat på XXXX så har folk en tendens att bli kvar” Hen menar 

vidare att eftersom organisationen är så pass stor som den är, så finns det goda möjligheter att 

utvecklas inom Byggföretaget. Både genom att avancera uppåt i graderna men även genom att 

flytta runt inom organisationen. B1 berättar även att man från ledningshåll försöker 

uppmuntra de anställda till att söka sig till nya projekt och dylikt för att stödja medarbetarnas 

utveckling.  

 

Även B3 och B2 menar att det finns goda utvecklingsmöjligheter för de anställda inom 

organisationen. B3 beskriver en intern jobbmarknad där man kan söka lediga tjänster. 

Samtliga informanter berättar att man inom Byggföretaget rekryterar mycket internt, vilket 

gör att det finns goda möjligheter att avancera inom organisationen. B2 tycker dock att man 
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måste bli bättre på att belysa utvecklingsmöjligheterna. Hen menar att det finns stora 

möjligheter för kompetens- och karriärutveckling, men att alla anställda inte riktigt vet om 

det. B2 berättar dock att man blivit bättre på att förmedla dessa möjligheter till de anställda på 

senare år. Man har lyft upp möjligheterna för de anställda att testa på olika saker inom 

verksamheten, så att man kan arbeta inom olika verksamhetsgrenar.  

 

4.13 Ansvar för lärande på Byggföretaget 
När det gäller ansvaret för lärande är samtliga informanter eniga om att det är organisationens 

uppgift att tillhandahålla möjligheter för lärande, men att det är upp till individen att ta för sig 

av den kunskap som erbjuds. B3 säger “Det är organisationens ansvar att ge tid, uppmuntran 

och resurser. Det är individens ansvar att ta vara på den tiden, resurserna och 

förutsättningarna, en del av våra löften till medarbetarna är också att man får utveckling”.  

B1 hävdar dock att det tidigare varit annorlunda. Då var det i större utsträckning chefen som 

styrde. Numera jobbar man för att individerna själva ska ta ett större ansvar för det egna 

lärandet. B1 menar dock att man kan bli betydligt bättre inom detta område. B1 berättar att 

numera har man har ett krav på att varje individ ska ha en individuell utvecklingsplan som 

bygger på insikt och självreflektion. 

5 Analys 
 

I följande avsnitt kommer studiens resultat att ställas i relation till den teori som studien vilar 

på. Strukturen i analysen utgår från fyra av Örtenblads synsätt på den lärande 

organisationen. För att ytterligare ge en förståelse för lärandet har vi även placerat in de 

båda organisationerna i tre av Örtenblads dimensioner för lärande. Analysen avslutas med 

en slutsats där vi knyter ihop säcken och diskuterar de svar som framkommit i analysen för att 

se hur väl vi har besvarat studiens syfte och  frågeställningar. 

  

5.1 Lärande i arbetet på Arbetsförmedlingen  
Genom att studera studiens resultat kan vi komma fram till följande angående lärande i 

arbetet på Arbetsförmedlingen. Samtliga informanter berättar att på Arbetsförmedlingen sker 

stor del av lärandet i arbetet. Mycket av den dagliga verksamheten handlar om att möta 

människor. Samtliga informanter på Arbetsförmedlingen beskriver det som att det dagliga 

lärandet är av ytterst stor vikt. Det informella lärandet sker hela tiden. Medarbetarna på 

Arbetsförmedlingen förlitar sig i stor utsträckning på varandras kunskap och man frågar sina 

kollegor om råd och konsultation. Man försöker även styra det informella lärande från 

ledningsnivå genom att utnämna kunskapsbärare. Dessa kunskapsbärare fungerar som ett mer 

officiellt stöd inom ett särskilt kunskapsområdet som de är specialiserade eller kunniga inom, 

vilket också bidrar till ett dagligt lärande på arbetsplatsen. Man använder sig även av ett 

handledarsystem, där alla nyanställda blir tilldelade en handledare som de kan vända sig till 

för stöd vilket också är helt i linje med hur Örtenblad (2009) beskriver lärande i arbetet. En 

stor del av introduktionsutbildningen sker således genom att man lär sig i sitt arbete medan 

man är på arbetsplatsen. 

 

Allt lärande sker dock inte i arbetet. Eftersom Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet 

som kräver stor rättsäkerhet och hög grad av standardisering sker också en del av 
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kunskapsförsörjningen genom formella kurser. Både genom mer traditionellt 

klassrumslärande, men även genom en del webbbaserade kurser. Beslut som fattas av de 

anställda på Arbetsförmedlingen får inte vara godtyckliga. Därför kräver Arbetsförmedlingen 

att alla medarbetare ska genomgå en del formell utbildning för att överhuvudtaget få utföra 

sitt arbete.  

 

5.2 Klimat för lärande på Arbetsförmedlingen 
Utifrån resultatet kan man konstatera att det till en viss del finns ett klimat för lärande på 

Arbetsförmedlingen. Informanterna beskriver klimatet som ett öppet klimat som främjar 

lärande. Man delar med sig av information, kunskap och erfarenheter med varandra och 

förlitar sig i stor utsträckning på att konsultera sina medarbetare. Detta i kombination med att 

de anställda i hög grad är ansvariga för sitt eget lärande stämmer överens med Örtensblads 

(2009) synsätt på klimat för lärande. Man beskriver även att man från ledningsnivå försöker 

motivera medarbetarna till lärande genom exempelvis kontinuerliga utvecklingssamtal och en 

pågående dialog med medarbetarna vilket även är i linje med Senges (1995) disciplin om 

personligt mästerskap. 

 

Två av informanterna menar att det lärande klimatet genomsyrar hela organisationen. Utifrån 

deras berättelser tolkar vi det som att man har ett öppet klimat där medarbetarna inom 

organisationen i stor utsträckning är prestigelösa och villiga att dela med sig av kunskap till 

varandra i den dagliga verksamheten. Någon större problematik med medarbetare som inte 

vill dela med sig av kunskap säger man sig heller inte uppleva på Arbetsförmedlingen.  

 

Däremot anser vi inte att informanterna lyfter faktorer som förknippas med ett klimat som 

uppmuntrar till att experimentera, på annat sätt än att medarbetarna har möjlighet att själva 

utmana sig i olika delar av verksamheten. Det är dock värt att påtala att den verksamhet som 

Arbetsförmedlingen bedriver är av sådan karaktär att det inte finns utrymme för den enskilde 

individen att ta ut svängarna i allt för hög grad. Denna aspekt av klimat för lärande kan alltså 

inte sägas stämma in på Arbetsförmedlingen i så hög utsträckning. Anledningen till att man 

inte har ett klimat som tillåter att medarbetarna experimenterar kan antagligen bero på det 

faktum att verksamheten måste vara standardiserad i hela landet. En handläggare på 

Arbetsförmedlingen har samma regelverk att förhålla sig till oavsett var i landet denne 

befinner sig. 

 

5.3 Lärande struktur på Arbetsförmedlingen 
Huvuddelen av de anställda på Arbetsförmedlingen arbetar som arbetsförmedlare och har 

dagligen direktkontakt med Arbetsförmedlingens kunder. Det finns en rad olika 

arbetsområden och flera inriktningar som en arbetsförmedlare kan ha, men i grunden arbetar 

man med liknande arbetsuppgifter. Detta gör att man lätt kan testa på att arbeta med olika 

saker och flytta runt inom organisationen, men inrikta sig på olika områden. Ur den aspekten, 

gällande flexibilitet och att kunna hoppa in för varandra överensstämmer sätter man arbetar på 

delvis med lärande struktur. Man skulle även kunna tänka sig varje enskilt 

arbetsmarknadskontor som en självstyrande grupp, där individerna arbetar som ett lag och 

jobbar tillsammans mot gemensamma mål i linje med det Senge (1995) beskriver i sin 

disciplin om teamlärande. Utifrån vad en av informanterna berättar om att det är nästintill 

omöjligt att jobba på Arbetsförmedlingen utan att lära nytt tycks det mer eller mindre vara en 

förutsättning för att medarbetarna ska passa in i organisationen.  
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Det faktum att det inte finns särskilt stora möjligheter att avancera uppåt i hierarkin tyder även 

på att man har en tämligen decentraliserad organisation. Medarbetarna är i stor grad 

självgående och en betydande del av deras arbetsdag handlar om att fatta självständiga beslut. 

Man konsulterar varandra när det gäller beslut i det dagliga arbetet, utöver detta är man 

relativt självständig i sitt arbete. I övrigt är det inte många likheter med Arbetsförmedlingens 

sätt att arbeta och lärande struktur. Informanterna tycks uppleva att man i stor utsträckning 

jobbar reaktivt snarare än proaktivt och mycket handlar om att bara hinna med den dagliga 

verksamheten. 

  

5.4 Organisatoriskt lärande (den äldre varianten) på Arbetsförmedlingen 
Utifrån de resultat vi fått fram är det svårt att se om Arbetsförmedlingen utövar double loop-

lärande eller ej. I och med att organisationen är statligt styrd och ständigt får nya direktiv från 

regeringen begränsas deras möjligheter att på lokal nivå själva styra hur man ska arbeta med 

normer, rutiner och regler i någon större utsträckning. Därmed låter vi det vara osagt om 

organisationen som helhet har förmågan att double loop-lära eller ej.  

 

En av informanterna beskriver att det inte riktigt finns tid för reflektion i verksamheten och 

man måste ofta lära sig nya sätt att arbeta. Utifrån informanternas utsagor tolkar vi det som att 

mycket arbete i verksamheten handlar om att anpassa sig efter nuvarande regleringar uppifrån 

och att vara flexibel i hur man arbetar. Här kan man säga att medarbetarna på 

Arbetsförmedlingen tycks vara duktiga på att förändra hur man arbetar, men kanske inte på 

samma sätt kan reflektera kring varför man gör som man gör, vilket får sägas vara i linje med 

single loop-lärandet. Informanterna berättar att man som medarbetare på Arbetsförmedlingen 

ständigt måste vara beredd på att anpassa sig till förändringar i arbetssätt, rutiner och 

bestämmelser. Arbetsförmedlingens sätt att arbeta har ändå många likheter med 

organisatoriskt lärande (den äldre varianten) på så sätt att medarbetarna kan sägas fungera 

som en sorts agenter som styrs av gemensamma tankesätt, regler och organisationskultur. 

Utifrån informanternas utsagor tolkar vi det som att man har en stark värdegrund som de 

flesta av medarbetarna delar. Även Arbetsförmedlingens visioner är väl förankrade hos 

medarbetarna. Detta stämmer också överrens med gemensamma visioner, en av de fem 

disciplinerna i Senges (1995) lärande organisation som han menar bidrar till engagemang, 

samhörighet och lärande. 

 

5.5 Lärande i arbetet  på Byggföretaget 
På Byggföretaget blir det tydligt att man när det gäller kunskapsförsörjning litar mycket till 

formella kurser. Det är också primärt formella utbildningar som informanterna tar upp när de 

pratar om lärande. Detta vittnar också informanterna själva om när de säger att man inom 

organisationen har en stor tilltro till formella utbildningar. Man tycks dock ändå ha en tro på 

att det informella lärandet är något som finns i organisationen och som är viktigt, även om 

man inte arbetar i så stor utsträckning för att aktivt främja det informella lärandet. Örtenblads 

(2009) synsätt om lärande i arbetet stämmer således inte så väl in på Byggföretaget i och att 

man i hög grad skiljer på teori och praktik.  

 

5.6 Klimat för lärande på Byggföretaget 
På Byggföretaget arbetar man från ledningshåll i viss utsträckning med att främja det 

informella lärandet och på så sätt bidra till att skapa ett mer öppet klimat för lärande. En av 

informanterna på Byggföretaget talar om ett chefsnätverk där man ger chefer inom företaget 
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möjlighet att dela med sig av kunskap och möta varandra vilket får anses vara i linje med 

Örtenblads (2009) synsätt på klimat för lärande.  

 

Däremot finns det andra aspekter av klimatet på Byggföretaget som stämmer mindre överens 

med Örtenblads (2009) klimat för lärande. Örtenblad menar att det i ett klimat för lärande är 

ledningens uppgift att uppmuntra och möjliggöra lärandet, men att det sedan ligger på 

individen att själv ta för sig. Detta är visserligen väldigt likt de som informanterna beskriver 

när man pratar om ansvar för lärande. På Byggföretaget har man dock en stor tillit till 

formella kurser och ser lärande mer som att man arbetar med att utveckla medarbetarna, än att 

medarbetarna ges möjlighet att utveckla sig själva. För även om informanterna påstår att 

ansvaret för lärandet är delat så finns det egentligen ingen möjlighet för individen att avstå 

från lärandet då det är svårt att neka en formell kurs. 

 

En av informanterna berättar också att en av deras stora utmaningar är att få det att vara 

accepterat att sätta sig ned och fokusera på utbildning under arbetstid. Som det är i nuläget 

tycks det inte riktigt vara socialt accepterat att sätta sig ned vid en dator och ägna sig åt 

utbildning. Det tycks dock finnas en del möjligheter, åtminstone på tjänstemannasidan. På 

tjänstemannanivå arbetar man en del med att skapa ett klimat som främjar lärande. Bland 

annat genom nätverk, men också genom att möjliggöra personlig utveckling. Till exempel 

tillhandahåller man möjligheter att hoppa på olika projekt för tjänstemän, och man har även 

chans att åka utomlands för att arbeta under kortare eller längre perioder. På verksamhetsnivå 

kan vi inte riktigt uttala oss om hur det ser ut. 

 

5.7 Lärande struktur på Byggföretaget 
Merparten av Byggföretagets verksamhet sker i projektform. Detta tyder på att man arbetar i 

en typ av självstyrande grupper i likhet med det Örtenblad (2009) beskriver, men vi har lite 

för dålig insikt i den verksamheten för att faktiskt uttala oss om hur dessa grupper arbetar. När 

det gäller grad av decentralisering så kan man svårligen kalla Byggföretaget för en platt 

organisation. Man är en stor organisation och har också en ganska tydlig hierarki med många 

olika chefer. Det finns dock andra aspekter som tangerar lärande struktur som synsätt. 

Framförallt Byggföretagets strävan efter att arbeta proaktivt och förutse kunders behov innan 

de själva gjort det. Detta blir särskilt tydligt i Byggföretagets visioner där man lägger stor vikt 

vid att jobba långsiktigt och ligga i framkant inom vissa områden i branschen som exempelvis 

hållbar utveckling och kvalitet. En av informanterna berättar också att det är en stor utmaning 

att få kunderna att förstå fördelarna med detta, men att det är någonting man jobbar mycket 

med.   

 

5.8 Organisatoriskt lärande (den äldre varianten) på Byggföretaget 
Utifrån vår tolkning av resultatet tycker vi oss skönja att man i stor utsträckning behärskar 

single loop-lärandet. Man arbetar med förbättring och utvärdering av de egna strategierna. 

Det finns även anställda som arbetar med att utvärdera och mäta hur långt man har kommit 

med dessa visioner. Man får även som deltagare fylla i utvärderingsformulär efter att man 

genomgått utbildningar för att man sedan ska kunna förbättra dem. Denna typ av arbetssätt, 

att försöka förbättra sig och nå visioner ser vi som ett exempel på single loop-lärande. 

 

På individnivå tolkar vi också det som att man använder sig av single loop-lärande. Man 

utvärderar kontinuerligt medarbetarnas prestationer och lägger upp utvecklingsplaner för att 

få dem att förbättra sig och reflektera över det egna lärandet. Detta i kombination med att man 
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har goda utvecklingsmöjligheter på Byggföretaget  ligger även i linje med Senges (1995) 

disciplin om personligt mästerskap. Den ledarprofil man använder sig av visar också på ett 

single loop-lärande i sättet att arbeta då man mäter en ledares kvaliteter gentemot ett antal 

kriterier för att sedan försöka få personen att förbättra sig inom de områden där det finns 

brister. Byggföretagets sätt att arbeta med förbättringsprocesser av redan befintliga arbetssätt, 

normer och värderingar överensstämmer även med Argyris och Schöns sätt att beskriva single 

loop-lärandet. Informanterna upplever att Byggföretagets värdegrund är välförankrad, 

framförallt på tjänstemannanivå, vilket underlättar ett effektivt single loop-lärande. Att 

företaget har en stark värdegrund sammanfaller även med Senges (1995) disciplin 

gemensamma visioner. 

 

När det gäller det lärande som Argyris och Schön definierar som double loop-lärande är det 

lite svårare att se om Byggföretaget praktiserar detta. Double loop-lärandet karakteriseras av 

att man förändrar grundläggande ramverk och normer för att fortsätta utvecklas. 

Informanterna beskriver dock att man gjort en satsning på att förändra organisationskulturen 

när det gäller ett antal visioner, däribland säkerhet. Man har försökt att ändra de värderingar 

och den syn man har på bland annat säkerhet i organisationen genom olika åtgärder. 

Informanterna berättar att detta har varit ett strategiskt arbete som tagit lång tid att 

implementera, men att man nu efter mycket arbete börjat se att visionerna får fäste i 

organisationen. Ur den aspekten, att man försöker förändra grundläggande normer och 

ramverk, kan detta kategoriseras som det Argyris och Schön åsyftar med double loop-lärande, 

eller det som Senge (1995) beskriver med tankemodeller. Det överensstämmer även med det 

som Argyris och Schön säger om att många organisationer fungerar bra när det kommer till 

single loop-lärande men att man har stora svårigheter när det kommer till double loop-

lärande.  

 

5.9  Organisationerna i förhållande till Örtensblads dimensioner 
Vi har valt att applicera resultatet på tre av Örtenblads dimensioner för att ge en förståelse, 

och ytterligare illustrera hur man ser på lärande, och arbetar med lärande i de båda 

organisationerna. Än en gång vill vi poängtera att dimensionera inte bör ses som exakta skalor 

utan fungerar som verktyg för att på ett pedagogiskt sätt illustrera hur man kan förstå och 

tolka aspekter av den lärande organisationen. Således bör man inte fästa allt för stor vikt vid 

exakt var på linjen vi placerat de båda organisationerna utan snarare se hur de förhåller sig till 

ytterligheterna. 

 

A = Arbetsförmedlingen 

B = Byggföretaget 
 

Lärandet som mål ---------------------------------------A-----------B--------- Lärande som medel 
Figur 2:  Bygger på  Örtenblads modell om Lärande som mål – Lärande som medel (Örtenblad, 2009. s. 38 ).  
 

 

Utifrån de svar vi fått från våra informanter i denna studie anser vi att både 

Arbetsförmedlingen och Byggföretaget har en syn på lärandet mer som ett medel än som ett 

mål. På båda organisationerna beskriver man lärandet som någonting som används som ett 

medel för att uppnå någonting annat. Det kan exempelvis handla om olika certifieringskurser, 

säkerhetsutbildningar eller andra utbildningar som organisationen har nytta av. Det handlar 

således sällan om lärande enbart för lärandets skull. Arbetsförmedlingen arbetar dock en hel 

del med lärande i arbetet vilket gör att de placeras lite till höger om mitten in dimensionen. 
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Byggföretaget placeras mer tydligt till höger. 

 

Lärandet existerar naturligt----------------------A----------B----------- lärandet kräver åtgärder 
Figur 2:  Bygger på  Örtenblads modell om Lärande  existerar naturligt  – Lärande kräver åtgärder (Örtenblad, 
2009. s. 38 ). 
 

Utifrån studiens resultat tycker vi oss se att man på Arbetsförmedlingen ser på lärandet som 

någonting som existerar naturligt i organisationen och sköter sig självt i relativt stor 

utsträckning. Informanterna talar om ett öppet klimat där man är villig att dela med sig av 

kunskap och att detta är någonting som genomsyrar den dagliga verksamheten och sköts av 

sig själv. Man har dock fortfarande ett stort antal kurser som de anställda är mer eller mindre 

tvungna att delta i för att kunna arbeta på Arbetsförmedlingen. Detta gör att 

arbetsförmedlingen placerar sig i mitten av dimensionen. På Byggföretaget har man stor tilltro 

till formella kurser och informanterna ser det som att det mesta av lärandet är så kallat 

klassrumslärande. Man ser med andra ord på lärandet som någonting som aktivt måste styras 

från ledningsnivå och på så sätt kräver lärandet åtgärder i hög grad. I viss utsträckning  arbetar 

man dock med ett att främja ett öppet klimat där man nätverkar och konsulterar varandra, 

vilket är mer i linje med att lärandet existerar naturligt. Detta gör att Byggföretaget placeras 

någonstans mellan mitten och längst till höger i dimensionen. 

 

Lärandet är frivilligt --------------------------------------------BA---------- Lärandet är påtvingat 
Figur 2:  Bygger på  Örtenblads modell om Lärande  är frivilligt – Lärande är påtvingat (Örtenblad, 2009. s. 38 ). 

 

Att lärandet är påtvingat är inte samma sak som att medarbetarna i organisationen är tvungna 

att lära mot sin vilja. Det handlar snarare om att se det som att det är svårt att ställa sig utanför 

lärandet. På Arbetsförmedlingen talar man om att lärandet är en nödvändighet för att kunna 

fungera i den dagliga verksamheten. En av informanterna säger till och med att det nästan är 

omöjligt att arbeta på Arbetsförmedlingen utan att ständigt lära. Således anser vi att lärandet 

på Arbetsförmedlingen i högre grad är påtvingat än frivilligt. På Byggföretaget går det 

möjligtvis att ställa sig utanför det dagliga lärandet, men i det långa loppet skulle detta bli 

ohållbart. Man arbetar också mycket med formella utbildningar och individen kan ju inte 

precis vägra en utbildning som arbetsgivaren säger att hen ska gå. Lärandet får därmed sägas i 

högre grad vara påtvingat än frivilligt. Både Byggföretaget och Arbetsförmedlingen placeras 

således till höger i dimensionen. 

 

5.10 Slutsats 
Syftet med denna studie var att få en förståelse för hur man inom två organisationer ser på 

lärande och arbetar med lärande, för att sedan se hur detta förhåller sig till teorier och 

forskning om den lärande organisationen. Våra två frågeställningar var följande:  

 

 Vad är synen på lärande inom organisationen ur ett ledningsperspektiv? 

 

 Hur upplever man att man arbetar med lärande inom organisationen ur ett 

ledningsperspektiv? 

 

På Byggföretaget ser man till största del lärande som någonting som sker genom formella 

utbildningar i klassrumssituation där det är organisationen som utvecklar medarbetarna. Detta 

är någonting man satsar och lägger stora resurser på för att vara i framkant i sin bransch. Till 

exempel så har man som mål att vara leader in people development 2015. Man har visserligen 
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även en tilltro till att mycket av lärandet sker informellt i organisationen men det är ingenting 

man har kontroll över i någon större utsträckning. Det finns vissa ansatser till att uppmuntra 

det informella lärandet, man arbetar till exempel med att försöka skapa tillfällen för chefer att 

mötas och nätverka på. När det gäller utvärdering av individer och deras arbetssätt är man 

duktig när det gäller individer på tjänstemannanivå. Man upplever att utvärderingen av 

utbildningar fungerar bra även om man inte gör någon direkt effektutvärdering. Utvärderingen 

av projekt kan dock förbättras. Utifrån detta anser vi att Byggföretaget på ett bra sätt 

behärskar single loop-lärandet, framförallt på individnivå. När det gäller double loop-lärande 

tycker vi oss se tendenser till att man har förmågan till detta. Framförallt är det ambitionen att 

ändra kultur och normer i organisationen som vi bygger denna slutsats på. 

 

På Arbetsförmedlingen sker också en stor del av lärandet genom formella utbildningar i form 

av olika kurser, både mer traditionella kurser av klassrumskaraktär, men även en del 

webbaserade utbildningar. Man litar också till att mycket av lärandet ska ske informellt i 

arbetet på kontoret. Man har mentorskapssystem för nyanställda och utser även så kallade 

kunskapsbärare som får utbildning inom ett särskilt område för att sedan kunna dela med sig 

av kunskap till sina kollegor. Man jobbar även en del med utvärdering och individutveckling 

och tycks behärska single loop-lärandet på ett bra sätt. När det gäller huruvida man även 

behärskar double loop-lärandet kan vi inte uttala oss. Utifrån vårt material har vi inte sett 

någonting som tyder på att double loop-lärande sker, men vi känner heller inte att vi kan 

utesluta att double loop-lärande faktiskt kan ske.  

 

Samtliga informanter inom båda organisationerna är dock av åsikten att lärande är någonting 

som sker hela tiden i alla sammanhang, vilket är i enlighet med det sociokulturella 

perspektivet på lärande. Trots detta så förlitar man sig mycket på formella utbildningar, 

framförallt på Byggföretaget. Man kan anta att detta beror på att det ger ledningen större 

kontroll över lärandet genom att det kan dokumenteras på ett helt annat sätt än det informella 

lärandet. För även om man har en tro på att det informella lärandet sker så är det ingenting 

man egentligen vågar förlita sig på i allt för stor utsträckning, och det är inte nödvändigtvis så 

att man borde göra det heller.Varje organisation bör utforma sitt lärande utifrån sina egna 

förutsättningar.  

 

Utifrån de olika synsätten på den lärande organisation som vi presenterat kan man tydligt se 

att vissa aspekter av respektive synsätt passar in på hur man arbetar med lärande inom 

organisationerna. Detta anser vi dock inte är för att någon av de organisationer vi undersökt 

kallar sig för en lärande organisation, ingen av organisationerna har heller en uttalad ambition 

att vara en lärande organisation. Det har snarare att göra med att den lärande organisationen 

kan fyllas med nästan vilket innehåll som helst, och målar med så breda penseldrag att det 

vore mer eller mindre en omöjlighet att några aspekter inte skulle stämma in på en 

organisation där någon form av lärande överhuvudtaget förekommer.  

 

Vi har i denna studie fått en bra inblick i hur man på respektive organisation ser på och 

arbetar med lärande. En slutsats man kan dra är att utbildning och lärande i stor utsträckning 

dikteras av ledningen, både på Arbetsförmedlingen och på Byggföretaget. Detta blir också 

tydligt när man analyserar de båda organisationerna genom Örtenblads dimension om hur 

lärandet är påtvingat eller frivilligt. Genom dimensionerna ser man också att lärandet i 

betydligt större grad är ett medel än ett mål, framförallt på Byggföretaget. Detta är kanske inte 

så konstigt då branschen som Byggföretaget verkar inom inte är av sådan karaktär att lärande 

för lärandets skull är nödvändigt. Ett sådant klimat kan man tänka sig hör hemma i en bransch 

där exempelvis kreativitet och innovation är viktiga faktorer för framgång på ett annat sätt än 
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vad som är fallet för organisationerna i vår studie. Så är kanske inte fallet med 

Arbetsförmedlingen heller, men man har i alla fall en struktur som är uppbyggd kring att en 

del av lärandet ska ske i arbetet. Detta gör också att man i dimensionen som behandlar hur 

naturligt lärandet sker i organisationerna hamnar lite närmare det naturliga lärandet än vad 

Byggföretaget gör. Man bör dock inte lägga allt för mycket värdering i detta och tänka att det 

ena är bättre än det andra. Precis som vi nämnt förut så utformar varje organisation sitt 

lärande utifrån sina egna förutsättningar och det som fungerar i en organisation i en bransch 

behöver inte nödvändigtvis fungera i en annan. Precis som Ekman (2004) säger kan den 

lärande organisationen fyllas med nästan vilket innehåll som helst beroende på vilka avsikter 

och perspektiv en organisation har, och i enlighet med Senge (2005), är den lärande 

organisationen är ett idealtillstånd som inte är uppnåeligt, men som man bör sträva efter, en 

idé som genererar lärande, en vision snarare än ett mål. 

 

Med de sagt kan man också ställa sig frågan om den lärande organisationen fyller en funktion 

överhuvudtaget, annat än som pedagogisk plattform vid undervisning. I praktiken tror vi inte 

heller att det skulle innebära någon väsentlig skillnad i lärandet hos en organisation som 

verkligen kallar sig för en lärande organisation jämfört med en som inte gör det, i och med att 

den lärande organisationen fylls med såpass allmängiltigt innehåll. Genom att den lärande 

organisationen kan fyllas med nästan vilket innehåll som helst, samtidigt som den lärande 

organisationen är någonting man strävar efter utan att någonsin slutgiltigt bli, blir alla och 

inga organisationer lärande organisationer. Ur den aspekten känns onekligen den lärande 

organisationen vag och uddlös. Man bör dock inte underskatta betydelsen av att understryka 

vikten av lärande i en organisation. Den lärande organisationen kan fortfarande fylla en 

funktion genom att den kan medvetliggöra och poängtera vikten av lärande för en 

organisations utveckling och fortlevnad. Hur man sedan konkret arbetar med lärande är sedan 

upp till varje organisation att själv utforma utifrån de förutsättningar som finns.  

6 Diskussion 
 

I följande avsnitt kommer vi föra en allmän diskussion kring studiens resultat, 

tillvägagångssätt samt förslag på hur man skulle kunna arbeta med vidare med forskning 

inom området. 

 

Vi kan konstatera att många av teorierna kring den lärande organisationen går att applicera på 

de två organisationer vi studerat. Detta beror nog främst på att de teorier som finns om den 

lärande organisationen är så pass allmängiltiga och breda att de i princip innefattar det mesta. 

Trots detta har vi svårt att tänka oss en organisation som matchar någon av beskrivningarna av 

den lärande organisationen till fullo. Oavsett synsätt är idén om den lärande organisationen 

utopisk och bör främst ses som en vision att sträva efter och inte som en organisationsform. 

Därför anser vi att man inte kan klassa någon av de organisationer vi undersökt som lärande 

organisationer, eftersom ingen organisation egentligen någonsin blir en lärande organisation. 

Med det sagt anser vi ändå att båda organisationerna lägger stor vikt på arbetet med lärande. 

Man arbetar aktivt för att främja lärande och det satsas mycket resurser på 

kompetensutveckling.  

 

I vår studie har vår avsikt inte varit att jämföra de två organisationerna med varandra. Detta är 

främst för att organisationerna har vitt skilda förutsättningar. Man arbetar inom skilda 

branscher med olika arbetsuppgifter. Detta gjorde att vi inte såg någon större mening med att 
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jämföra organisationerna med varandra. Hade vår avsikt varit att göra en komparativ studie 

hade vi försökt hitta organisationer med liknande förutsättningar. Därför låter vi resultaten 

från de olika organisationerna stå för sig själva.  

 

6.1 Metoddiskussion 
Överlag är vi nöjda mer vårt val av metod. Informantintervjuerna gav ett tillfredställande 

resultat. Informanterna delade öppet med sig av sina tankar om lärande och hur man arbetar 

med frågor som rör lärande. Hade vi använt oss av till exempel enkäter hade vi förvisso 

kunnat nå ut till fler informanter på ett lättare sätt, men vi i hade förmodligen inte fått lika 

utförliga svar. I detta avseende anser vi att intervjuer passade vår studie bättre.  

 

Vi är även nöjda med urvalet. Vi tycker att de informanter vi intervjuat har varit väl insatta i 

sin organisations arbetssätt och hur man ser på lärande. Utifrån studiens syfte anser vi att 

ledningsperspektivet passade bra. Dock kan man tänka sig en viss problematik med att 

intervjua personer som arbetar på ledningsnivå. Det kan tänkas att det i större utsträckning 

ligger i ledningens intresse att framställa organisationen och dess arbetssätt i så god dager 

som möjligt, vilket i värsta fall kan leda till att man får resultat som inte riktigt stämmer 

överrens med verkligheten. Vi har dock under studiens gång varit medvetna om denna 

problematik och försökt att förhålla oss kritiskt till informanternas utsagor. Vi var även 

noggranna med att redogöra för studiens konfidentialitet och förhoppningsvis motiverade 

detta även informanterna att måla upp en rättvis bild av situationen.  

 

Ett problem som vi upptäckte i vårt analysarbete var att det fanns en skillnad i hur långt ifrån 

verksamheten vi befann oss på de båda organisationerna. På Arbetsförmedlingen var vi 

relativt nära verksamheten då de chefer vi intervjuade bara var ett steg ifrån de personer som 

arbetade ute i verksamheten med kunderna. På Byggföretaget var avståndet större och det 

kändes stundom som att vi var långt ifrån själva kärnverksamheten. Den verksamhet som 

beskrevs för oss handlade många gånger om hur det fungerade för tjänstemännen i 

organisationen och inte ute i byggprojekten. De personer vi intervjuade på Byggföretaget 

arbetar övergripande med frågor kring lärande. Det blev därför svårt för oss att få en bild av 

hur det fungerade i praktiken ute i projekten i någon större utsträckning. Detta förstärktes av 

att byggföretaget är stort och att man på den chefsnivå där våra informanter befann sig var en 

bit från verksamheten jämfört med våra informanter på Arbetsförmedlingen. Vi upplevde 

därför att vi fick något mer övergripande och mer abstrakta svar från informanterna på 

Byggföretaget, medan vi fick mer konkreta svar på Arbetsförmedlingen.  

 

Överlag upplever vi att det på förhand är svårt att veta exakt var i en organisation man ska 

förlägga intervjuerna när man som vi vill undersöka hur man ser på lärande, och arbetar med 

lärande. Beroende på hur stor organisationen är, hur den är uppbyggd och hur man valt att 

lägga upp lärandet så kan det se väldigt olika ut. Det uppstår därför en problematik med 

vilken nivå man ska lägga sig på när man ska göra insamlingen av material till studien. Ju 

högre upp i en organisation man kommer desto mer övergripande svar får man, medan man 

får mer konkreta svar längre ned i organisationen. För även om man väljer att använda sig av 

ett ledningsperspektiv så finns det ändå ledning på olika nivåer. 

 

Under intervjuerna märkte vi att det fanns en viss svårighet för oss att få en konkret bild av 

det informella lärandet. De formella delarna av lärandet är mer konkreta och lättare att ta upp 

och tala om, vilket är helt naturligt. Man kan ge exempel på utbildningar man anordnar och 

faktiska arbetssätt. Det informella lärandet är svårare att konkretisera och det kan vara svårt 
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för en individ att uttala sig om hur andra människor lär sig i sitt dagliga arbete. Vi tror att om 

vi lagt upp intervjuerna på ett annat sätt och fokuserat mer på individen och personliga 

upplevelser av det informella lärandet hade vi fått mindre allmängiltiga svar och därmed 

också en mer konkret bild av hur det informella lärandet fungerar i praktiken. Dock hade man 

kanske med fördel ställt dessa frågor till dem som faktiskt arbetar ute i verksamheten, men då 

pratar vi om ett annat perspektiv på studien än ledningsperspektivet. I en uppföljande studie 

som även omfattar arbetstagarperspektivet skulle man dock kunna fokusera mer på individens 

upplevelser.  

 

Vi upplevde det även som svårt att identifiera det som Argyris och Schön beskriver som 

double loop-lärande. Vi tror att detta beror på att det i allmänhet är svårt att identifiera double 

loop-lärande, framförallt för att det ofta handlar om stora cykler av tid mellan de tillfällen när 

en organisation double loopar. Att ändra en organisations normer, värderingar och arbetssätt i 

grunden är någonting som tar tid och är en omfattande process. 

 

6.2 Validitet & Generaliserbarhet 
Utifrån det syfte och frågeställningar vi haft med denna studie anser vi att vi har uppfyllt 

dessa på ett tillfredställande sätt. Vi anser att intervjuguiden, syftet och frågeställningarna 

svarar mot varandra och därför kan studien konstateras ha relativt god validitet. Huruvida 

studiens resultat kan generaliseras till andra organisationer är svårt att säga. När det gäller 

Arbetsförmedlingen kan man tänka sig att resultatet i viss utsträckning går att generalisera till 

andra arbetsförmedlingskontor i och med att det är en så pass standardiserad organisation. När 

det gäller Byggföretaget kan man visserligen tänka sig att det finns tendenser som skulle 

kunna stämma överens med andra liknande organisationer. Vår åsikt är dock att resultatet står 

bäst för sig själv.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Det hade varit intressant att i en uppföljande studie undersöka hur det i praktiken ser ut för de 

anställda ute i verksamheten på båda Arbetsförmedlingen och Byggföretaget. Vi får 

uppfattningen att man har stora ambitioner för hur man ska arbeta med lärande och 

kompetensutveckling på ledningsnivå men att det kan finnas ett glapp mellan ambitionerna 

och implementeringen av arbetssätten. I en uppföljande studie skulle det därför vara intressant 

att anlägga både ett ledningsperspektiv och ett arbetstagarperspektiv. På så sätt skulle man få 

ta del av de övergripande målen och visionerna samt hur man organiserar lärandet, för att 

sedan även se hur de anställda upplever situationen och hur pass väl förankrat detta är i de 

olika leden hos organisationerna. Genom att få med arbetstagarperspektivet kan man även 

tänka sig att den kritik som tas upp mot den lärande organisationen skulle synliggöras på ett 

annat sätt än vad det gjort i vår studie. Större delen av den kritik som framförs mot den 

lärande organisationen handlar om att det är arbetstagarna som far illa på grund av att 

ledningen till exempel maskerar förändringar som lärandeprocesser, eller har för höga krav på 

vad individen förväntas lära. Detta är inte någonting som vi fått ta del av i vår studie och man 

kan anta att detta är en följd av att vi använt oss av ett ledningsperspektiv. 
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8 Bilagor 

8.1 Missivbrev 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på personalvetarprogrammet vid Uppsala 

universitet. Vi skriver just nu vårt examensarbete i pedagogik med inriktning mot arbetsliv. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur man inom två organisationer ser på, och 

arbetar med lärande ur ett ledningsperspektiv. Undersökningen genomförs i form av 

intervjuer. Intervjuerna är beräknade till ca 60 minuter. 

 

Din medverkan i studien är helt anonym och din identitet kommer inte att avslöjas. Ditt 

deltagande i undersökningen är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din 

medverkan eller välja att inte svara på enskilda frågor. Tanken är att spela in intervjuerna, 

detta för att underlätta vårt analysarbete. Inspelningen kommer inte på något sätt publiceras 

och kommer efteråt att raderas. Undersökningens resultat kommer att presenteras i en 

kandidatuppsats vid Uppsala universitet. 

 

Har du några frågor om undersökningen så är du välkommen att höra av dig. 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Uppsala 2013 

Oskar Forsberg 

Johan Juntti 

073-XXXXXXX 

xxxxxxxxxxx@gmail.com 
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8.2 Intervjuguide 

 

Studiens syfte är att undersöka hur man inom ett antal organisationer ser på lärande och 

arbetar med lärande ur ett ledningsperspektiv. Vi vill sedan se hur detta förhåller sig till 

teorier och forskning om den lärande organisationen. De följande frågorna utgör grunden för 

intervjun men kan komma att ändras något beroende på hur intervjun utvecklar sig. 

 

1.) Berätta kortfattat om din yrkesverksamma bakgrund? 

                  a) Vad är din roll på XXXXX? 

                  b) När började du på XXXXX? 

                  c) Vad har du för yrkesutbildning? 

                  d) Hur trivs du på XXXXX? 

 

2.) Berätta kortfattat om organisationen? 

                  a) Antal anställda? 

 b) Yrkeskategorier? 

                  b) Organisationsstruktur? 

 

3.) Finns det några generella riktlinjer på XXXXX för hur man arbetar med 

lärande/kompetensutveckling? 

 a) Policys? 

 b) Styrning? 

 c) Hur fungerar detta? 

 d) Förbättringsområden? 

                  

4.)  Hur upplever du organisationsklimatet på XXXXX? 

a) Vad är ett organisationsklimat som främjar lärande tycker du? 

b) Anser du att ni på XXXXX har ett organisationsklimat som främjar lärande? 

  

5.) Vad har XXXXX för gemensamma mål och visioner? 

 a) Hur arbetar man för att få samtliga inom organisationen att sträva efter dessa? 

 

6.) Vem har ansvaret för lärandet? 

 a) organisationen eller individen? 

   

7.) Informellt eller formellt lärande? 

a) Sker lärande främst genom utbildning eller när man utför sina arbetsuppgifter 

ute i verksamheten? 

b) Kan man styra det informella lärandet från ledningsnivå och i så fall hur? 

c) Hur upplever du att detta fungerar på XXXXX? 

d) Exempel? 

d) Upplärning/mentorskapsprogram? 

 

8.) Vad har XXXXX för typer av utbildningar? 

 a) Interna eller externa? 

 c) Fördelar/nackdelar? 

 

9.) Hur arbetar man på XXXXX med att motivera personal till lärande? 

 

10.) Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för anställda inom organisationen? 
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11.) Hur sker utvecklings- och förbättringsarbete? 

a) Hur arbetar ni med utvärdering? 

 b) Hur hanterar ni synpunkter och förbättringsförslag? 

 c) Vem kan påverka? 

 
 

 

 

 


