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Sammanfattning 

 

Denna studie ämnar att gå igenom lärande på arbetsplatsen och hur det situerade lärandet från 

en tjänst kan användas i andra tjänster. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur individer som 

arbetar inom HR, som jobbar med personalrelaterade frågor, upplever att tidigare 

arbetslivserfarenheter har betydelse för det arbete de har idag. Det teoretiska ramverket utgår 

från det sociokulturella perspektivet på lärande, där tänkandet och handlandet hos oss 

människor betraktas som situerat till sociala sammanhang. För att kunna belysa det lärandet 

ytterligare används begreppen redskap, mediering och praktikgemenskap för att förstå hur 

lärandet kan främjas. Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer som 

genomfördes med åtta kvinnor som innehar en HR-tjänst idag. Dessa intervjuer transkriberades 

och analyserades, ur det kom fyra teman som var centrala för alla utsagor; Utvecklandet av 

intressen genom tidigare arbetslivserfarenheter, Strävan efter nya utmaningar, Att använda sig 

av sin kunskap i olika kontexter samt Att tillägna sig ett förhållningssätt. Resultatet visar att 

intervjupersonerna påverkats av sina tidigare arbetslivserfarenheter till att de blivit 

uppmärksamma på vilket område de vill jobba inom, och genom alla arbetsplatser de vart på 

fortsatt sin approprieringsprocess. I sitt nuvarande arbete använder de sen av sina tidigare 

kunskaper till att kunna bidra till inlärningsprocesser i sin praktikgemenskap. Studiens 

slutsatser är att en praktikgemenskap är viktig för att upplevelsen av tillhörighet till yrket och 

för att ens redskap ska kunna utvecklas inom arbetsplatslärandet. 

 

Nyckelord: välja yrke, arbetsplatslärande, socio-kulturellt lärande, utmaning i arbetslivet, 

situerat lärande, arbetslivserfarenhet 
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Abstract 

 

This thesis intends to go through workplace learning and how the situated learning from one 

service can be used in other services. The aim is to find out how individuals working in HR, 

who deals with questions concerning employees, experience that previous work experience is 

relevant to the work they have today. The theoretical framework is based on the sociocultural 

perspective on learning, which states that thinking and acting of human beings is considered 

situated to social context. In order to illustrate the learning further, the terms gear, mediation 

and community of practice is used to understand how learning can be promoted. The study is 

based on qualitative semi-structured interviews that were conducted with eight women who 

hold an HR service today. These interviews were transcribed and analysed, out from it we found 

four themes that were central to all statements; Development of interests through previous work 

experience, The quest for new challenges, To use knowledge from one context in a new one 

and To acquire an attitude. The results show that the respondents are influenced by their 

previous work experience which helps them become aware of what area they want to work 

within, and through all workplaces where they continued their approprieringsprocess. In their 

current work they use their previous knowledge to be able to contribute to the learning processes 

in their community of practice. The study's conclusions is that a community of practice is 

essential to the experience of belonging to the profession and to even utensils shall be developed 

in workplace learning. 

 

Keywords; choosing career, learning in the workplace, socio-cultural learning, career 

challenges, situated learning, work experience  
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1. Inledning 
 

Denna studie ämnar att ta reda på hur yrkesval sker utifrån tidigare arbetslivserfarenhet. 

Lärande i arbetslivet har som område under de senaste åren expanderat inom den pedagogiska 

forskningen (Ellström, Löfberg & Svensson, 2005; Pommer Nilsson, 2003). Detta har hänt dels 

då lärande ses som ett sätt att kontinuerligt utveckla arbetsmetoder samt innehåll och då komma 

att bidra till kunskapssamhällets utveckling, men också dels ett sätt att utveckla människors 

kompetens och med det, deras möjligheter att påverka sina livsvillkor (Ellström, Löfberg och 

Svensson, 2005).  

 

Tidigare forskning har tagit upp att valet av yrke kan ha påverkats av till exempel omgivning 

och familj, personliga intressen och värderingar samt personlig erfarenhet av yrket. Med denna 

uppsats ville vi ta reda på hur en individs tidigare arbetslivserfarenhet kan ha påverkat valet av 

det yrke de har idag. Tidigare arbetslivserfarenhet har blivit ett ämne som figurerar i flertalet 

uppsatser som studenter väljer att skriva om (ex; Sosic, S, Mörlin, C, Olsson, A-L, Lindgren, R 

2013; Ciutcha, Olga 2013) inom flera olika områden, exempelvis restaurang och sociologi. 

Valet av ämne är således aktuellt och betyder att vår studie kan bli en relevant del inom den 

pedagogiska forskningen. Vi hoppas att denna studie, ur ett pedagogiskt perspektiv, kan bidra 

till att öka förståelsen för hur lärande sett ur ett sociokulturellt perspektiv på en tidigare 

arbetsplats, kan ha betydelse för framtida yrkesval. 

 

För att avgränsa urvalet har vi fokuserat på att intervjua personer som arbetar med HR, ett 

yrkesområde som börjat ta plats mer och mer på arbetsmarknaden. Att ha en tydlig avgränsning 

är viktigt då detta ämne är brett och kan belysas ur flera olika perspektiv. Vi väljer således att 

fokusera på HR, både som ämne och inriktning. En anledning till valet av inriktning är det 

uppmärksammade intresset av personer att söka sig till en utbildning som rör HR, genom att 

kolla på Universitets- och högskolererådets (UHR) antagningsstatistik så går det att se en stadig 

ökning på antalet sökande till personalrelaterade program. HR är en förkortning för Human 

Resources och det är ett ämne som i enkla drag handlar om hur man tar hand om de mänskliga 

resurserna i företagen; hur företagen arbetar med organisationen och sin personal. Det betyder 

att HR ofta ligger som en del bredvid den befintliga arbetsplatsen som ett stöd för personal men 

också som ett chefsstöd, hjälper på så vis alla delar av en arbetsplats. 
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2. Bakgrund 
 

Detta kapitel finns med för att förklara ämnet och två centrala begrepp som kommer att komma 

upp i uppsatsen. 

 

Arbetsplatslärande 

 

Arbetsplatslärande har idag blivit ett begrepp att räkna med, men det har inte alltid varit så. År 

2009 skapades genom ett samarbete mellan Luleå Tekniska Universitet, Göteborgs universitet, 

Linköpings universitet samt ApeL forskning och utveckling en hemsida för att etablera 

begreppet (Arbetsplatslärande och Omställning). Hemsidan fungerar som en portal, kallar sig 

A & O, en förkortning av arbetsplatslärande, kompetensutveckling och omställning i 

arbetslivet. Där personerna bakom hemsidan arbetade för att andra skulle hitta information och 

få hjälp med att lära nytt och lära mer. Information på hemsidan beskriver att anställdas 

kompetens, den sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen och en generell kontinuerlig förbättring 

av arbetsmiljön är något som blir möjligt genom arbetsplatslärandet. Johanna Steneby skriver i 

ett inlägg om att de vill få in arbetsplatslärandet som en social innovation, för att på ett annat 

sätt beskriva hela utvecklingen som blir möjlig. (Arbetsplatslärande och Omställning) 

 

 

HR 

 

I HRs vagga insåg man att en del av företagets vinst ligger i att ha bra personal och arbetsplats. 

Här började personalen ses som en resurs och den resursens utveckling blev viktig (Theories 

and practice of learning, 2003). HR som ämne har två distinkta inriktningar: Human Resourses 

Management och Human Resourses Development. (Human Resources Development, 2011) 

Human Resources Management (HRM) beskrivs som ett tvärvetenskapligt område då det har 

drag från beteendevetare och företagsekonomi. I korta drag kan HRM beskrivas som att man 

inom det området fokuserar på ledning och förvaltningen, så kallad management, i nutid. 

Human Resources Development (HRD), som i korta drag beskrivs som ett område som 

fokuserar på framtidens utveckling. HRD är ett relativt nytt begrepp i Sverige och således inte 

helt utarbetat ännu. Inom Human Resources Development riktar man in sig på 

förändringsprocesser som i sin tur ska leda till att utveckla de mänskliga resurserna som finns. 

Det finns ingen reglering på hur individer som jobbar inom HR skall titulera sig utan det finns 

olika sorters yrkesbeteckningar, som exempelvis: personalsekreterare, HR-strateg, HR-

personal, HR-specialist, HR-assistent, HR-konsult och persnalstrateg. (Human Resources 

Development, 2011) 

 

2.1 Syfte och frågeställningar 

 

För att tydliggöra utgångspunkt med den här studien och vilka frågor som kommer guida oss i 

metodval samt reflektioner på resultatet, presenterar vi här vårt syfte och våra frågeställningar. 
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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur individer som arbetar inom HR upplever att tidigare 

arbetslivserfarenheter har betydelse för det arbete de har idag. 

 

Frågeställningar 

– På vilket sätt har tidigare arbetslivserfarenheter påverkat valet av nuvarande tjänst? 

– Hur använder sig individen av kunskaper och erfarenheter från tidigare arbetsliv i sitt dagliga 

arbete? 

 

3. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel redogörs hur forskningsfältet behandlar ämnen som kan kopplas till syftet och 

frågeställningarna. Här redogörs för relevant tidigare forskning som vi delat in i följande tre 

kategorier; valet av arbete, utvecklingen av individer på arbetsplatsen och arbetsplatslärande. 

Dessa studier kommer ge en djupare förståelse om ämnet inom den vetenskapliga forskningen. 

 

3.1 Valet av arbete 
 

Här finns forskning om hur andra undersökt hur individer tänker när de väljer sitt yrke och hur 

vägen dit ser ut. I sökandet på relevanta studier finns forskning inom det medicinska området 

och läraryrket samt att studierna lägger sig inom den psykologiska arenan. Då vi söker efter vad 

som påverkar valet av yrke så finner vi dessa relevanta ur aspekten, vilket sätt valet påverkas. 

 

I artikeln The influence of social comparison on career decision-making: Vocational identity 

as a moderator and regret as a mediator (2014) skriven av Xu Li, Zhi Hou, Yin Jia, utreder de 

influenser en person kan få intryck av i valet av yrke. Med sin studie kom de fram till att 

omgivningen spelar roll i valet av yrket. Trots att Kina som är känt för att inneha invånare som 

är starkt påverkade av familjeband och traditioner, så har det inte forskats något där inom detta 

ämne. Det faktum att forskningen är nyskapande deltar i att studien blir mer angelägen att titta 

på, för det är i tiden med att arbetslivet och vad som påverkar valet av yrke är intressant att 

forska om. Xu Li, Zhi Hou och Yin Jia kom mer fram till att valet av karriärsyrke är något som 

välj beroende på hur människorna vill att ens framtida liv kommer se ut, och för att kunna välja 

inriktning så tar man hjälp av de i ens personliga närhet. Personliga faktorer som intressen och 

värderingar kan åsidosättas om en familjemedlem pratar mer fördelaktigt om något annat yrke, 

och varför en familjemedlems åsikt kan spela så stor roll är av den anledningen att 

familjemedlemmar samt närstående personer är de människor man bryr sig om och inte vill 

göra besvikna. 

 

Medan Xu Li, Zhi Hou och Yin Jia forskade generellt om yrkesval så har Şahin Dündar (2014) 

gjort en studie i Turkiet om hur förskolelärare väljer sitt yrke samt vilka uppfattningar de har 

om att bli sitt yrke. Reasons for choosing the teaching profession and belifs about teaching: a 

study with elemantary school teacher candidates. I forskningen inför sin studie så fanns det 

stöd för tre olika kategorier inför valet av professionen lärare. Dessa tre var altruistisc, där att 
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hjälpa andra i samhället stod ut, extrinsic/pragmatic/mercenary, där olika faktorer såsom lön, 

säkerhet och jobbmöjligheter var viktigast och sist intrinsic/development där den personliga 

motivationen utmärker sig, så som att personerna känner en dragning till att lära ut något, eller 

att de anser att yrket passar ens personlighet. I enligt med sin forskning, ett resultat som kom 

fram genom en undersökning, så kom Dündar fram till att det inte fanns en så stor skillnad 

mellan de olika faktorerna. Den märkbara skillnaden fanns i att av allt så var det en liten större 

del som valde läraryrket med anledning av att de ville tillföra något till samhället och/eller att 

de ville forma framtidens barn. Dündar kom alltså fram till att det var mer sociala faktorer som 

påverkade valet, vilket är i linje med vad Xu Li, Zhi Hou och Yin Jia kom fram till.  

Från ett yrkesval till ett annat, så har Mara Mooney, Michele Glacken, och Frances O’Brien 

(2008) gjort en studie på Irland där de undersöker varför studenter väljer att utbilda sig till 

sjuksköterskor, Choosing nursing as a career: A qualitative study. De inleder med att en 

anledning kan vara att det är vidare accepterat att sjuksköterska som karriärval är ett godkänt 

yrke i samhället, och på så vis skulle generera högre social status. I studien kom det fram att en 

del hade personlig erfarenhet av yrket på något sätt som bidrog till valet av yrke; en släkting 

som jobbade inom yrket, de hade legat på sjukhus själva eller jobbat inom vården. Andra ansåg 

att jobbet innebar stor variation i arbetsform, där ingen dag skulle vara den andra lik och att det 

fanns möjligheter för resor inom jobbet. Men med studien fick Mooney, Glacken och O’Brien 

fram att känslan av att vilja hjälpa andra och omhänderta de som inte mår bra är den starkaste 

drivande faktor i valet att bli sjuksköterska. Dock upptäcktes en annan utmärkande drivande 

faktor som skiljer den här studien från de två andra, nämligen att de flesta såg yrket som ett 

säkert kort eftersom att det alltid kommer behövas sjuksköterskor.  

 

 

3.2 Utveckling av individer på arbetsplatsen 
 

Här kommer det presenteras hur det kommer sig att individer i olika utsträckning rör sig mot 

personlig utveckling i arbetet och vad som uppstår i sådana situationer. 

 

Gunnhild Blåka och Cathrine Filstad (2007) har genomfört en studie How does a newcomer 

construct identity? A socio-cultural approach to workplace där de fokuserat på att undersöka 

hur nyanställda bildar en yrkesidentitet i två olika sorters arbetsmiljöer, en högteknologisk 

förlossningsavdelning med nyanställda barnmorskor och mäklarbyrå med nyanställda mäklare. 

De diskuterar om att lärandeprocessen är en blandning av individuell disponering av arbetet 

och den egna personen samt strukturen på arbetsplatsen. För att få fram sitt resultat valde de att 

utgå från ett sociokulturellt och antropologiskt perspektiv, och Blåka och Filstad kommer fram 

till att lärandet är en produkt av socialt deltagande. Efter att ha undersökt de två olika 

arbetsplatserna kom Blåka och Filstad fram till att initiativtagande och förmågan att agera 

proaktivt mot framtida problem har stor vikt för bildandet av personlig kunskap och förmågan 

att bilda sig en uppfattning samt utveckling mot sin identitet i arbetslivet. 

 

Individuell utveckling är något som också Stephen Billett (2003) behandlar i sin artikel 

Learning Throughout Working Life: interdependencies at. Där individuell utveckling sker inom 

plattformen arbetsplatsen och då utifrån arbetsplatslärandet. Kvalitén på den personliga 
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utvecklingen beror på hur mycket individerna engagerar sig på arbetsplatsen. Särskilt pekar han 

på att när individerna deltar i aktiviteter som ligger utanför ramen för sin anställning så utmanas 

individerna och inser vad det är man vill utvecklas inom. Han fokuserade på uppkomsten av 

deltagandet och hur arbetsplatslärande är beroende av hur individerna har en chans att delta i 

aktiviteter och interagera med kollegor. Billet drar också upp vikten av att individer själva ska 

välja att delta i tillgängliga inlärningsmöjligheter. Individernas deltagande i och den vägledning 

som är tillgänglig av arbetsplatsen gör tillsammans en stor del i inflytandet på hur individerna 

lär sig och vad de kan komma att läras.  

 

Medan Blåka, Filstad och Billet pratar generellt om arbetsplatser rent generellt, så fokuserar 

David Beckett (1999) i sin artikel Past the guru and up the garden path: the new organic 

management learning mycket på HR och argumenterar för att organisationer och företag borde 

stå för mentorer och avsätta tid för coachning, så flera olika delar kan dra nytta och växa till det 

bättre för personalen och hela organisationen. Delar som, arbetsmiljön, individuella strategier 

för karriärsmål, skapa program för att lära sig organisationen, så som till exempel 

introduktionsföreläsningar. Han skriver också om att arbetsplatslärandet i större utsträckning 

borde kopplas ihop med faktiskt lärande, det faktum att bara för att individer arbetar så betyder 

det inte att vi människor slutar upp med att behöva förstå hur saker fungerar och går till.  

 

Dessa artiklar belyser kortfattat att det finns en stor vikt i gemenskapen på arbetsplatsen för att 

individer skall finna hjälp i att å ena sidan bli bättre versioner av sig själva men främst till att 

de ska kunna utveckla sina egenskaper och erfarenheter till något praktiskt som kan användas i 

arbetet. 

 

3.3 Arbetsplatslärande 
 

Detta avsnitt skall hjälpa med förståelsen om hur lärandet på arbetsplatser kan ta sig till uttryck 

och vilken vikt det har för att engagera medarbetare samt få företag att verka aktuella. 

 

Ett problem som finns gällande HR är att det inte finns ett begrepp att definiera de tjänster som 

finns inom området. Likadant tänkte Nicholas Clarke (2005), som i sin artikel Workplace 

Learning Environment and its Relationship with Learning Outcomes in Healthcare 

Organizations påpekar problemet med att det inte finns ett sätt att beskriva arbetsplatslärandet 

på, eller ett sätt att definiera det på, utan i litteraturen om ämnet så finns det formellt, informellt, 

planerad, oplanerad och ytterligare några fler benämningar. Det dessa olika definitioner på 

arbetsplatslärandet har gemensamt är att författare använder kategorier för att beskriva lärandet 

på arbetsplatsen som om lärandet är något gediget formellt, när lärandet inte är något som det 

går att få en examen i. Det går att få diplom, utbildningsdagar och upplärningsmoment men allt 

det hör inom företaget och inte något som direkt implementeras någon annanstans såsom 

lärandet i skolorna bedrivs. Lärandet blir på så vis knutet till arbetsplatsen och önskas gärna 

stanna kvar inom dess ramar. 
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Ett sätt att få fart på arbetspaltslärandet är genom introduktionsprogram. Linda Ahlgren och 

Lynn Tett (2010) skriver i sin artikel Work-baser learning, identity and organisation culture 

om en fallstudie på 14 små och medelstora företag gällande inlärningsprogram och möjligheter 

till lärande på arbetsplatsen. Inlärningsprogram som till exempel ett volontärsföretag som 

kommer in och erbjuder utbildning inom datorprogram såsom Microsoft Word, där vissa av 

dessa 14 företag till och med går med på att låta personalen använda arbetstid för att utbilda sig. 

I studien kom de fram till att lärandekulturen på arbetsplatsen är viktig i fråga om ifall 

personalen kommer engagera sig i större grad eller inte, men främst att lärandeidentitieten inte 

är en statisk egenskap utan något som formas av interaktioner med arbetsplatskulturen och de 

aktiviteter som arbetet utför. Personalen på en arbetsplats kan således i vissa fall tippa över och 

vara den största påverkningsfaktorn gällande lärande än vad själva arbetsplatsen utlyser, vilket 

får sig sin förklaring i att självförtroendet hos personalen ökade vid de informella tillfällen som 

dök upp där kollegorna kunde lära av varandra.  

 

Den här tanken om att personalen är den största påverkningsfaktorn gällande lärandet är i linje 

med vad Claus Elmholdt (2004) tar upp i sin artikel Knowledge management and the practice 

of knowledge sharing and learning at work: a case study. Elmholdt skriver om att det behövs 

en sorts transformering för att göra kunskapen på en arbetsplats hanterbar, och för att ta sig an 

det gjorde han en fallstudie på ett företag. Företaget ville lägga in all kunskap/färdighet som 

personalen innehar i en databank, som nämns Knowledge Center, där sedan rätt person vid rätt 

tidpunkt kan leta upp denna kunskap och bemästra den inför den uppgift som komma skall. Så 

att säga intellektuella redskap som transformeras till faktisk kunskap, och således enkelt kan bli 

en vara som förvaras i en databank. Elmholdt diskuterar huruvida om det är så enkelt som det 

låter, att separera färdigheten från händelsen och det sociala från lärandet. I artikeln så går han 

vidare om forskning som pekar på att det kognitiva med kunskap och kompetens inte ligger i 

det enskilda utan ligger i en person-plus miljö där lärandet kan frodas. Där person-plus miljö 

syftar till att individer lär sig av sin omgivning och det då krävs fler än en individ på en 

arbetsplats. Det går således att diskutera om ett Knowledge Center vore optimalt för att få det 

arbetsplatsknutna lärandet ut till alla anställda, när det behövs social interaktion för att 

redskapen ska gå ut till personalen. 
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4. Teori – Sociokulturellt perspektiv på lärande 
 

Det sociokulturella perspektivet ställer sig emot en traditionell förklaring om hur lärande går 

till, där lärande ses som en process där en individ internaliserar kunskap genom att upptäcka 

den eller få den överförd från någon annan. Dessa förklaringar ses också som en alldeles 

förenklad process av överföring och assimilering av kunskap (Lave & Wenger 1991).   

 

Robert Säljö (2000) menar att man istället ser lärande som ett resultat av det individen tillägnar 

sig genom socialt samspel med andra människor. Lärandet sker alltså genom interaktion mellan 

människor på ställen där det primära syftet inte alltid är att förmedla kunskap. Detta kan ske i 

familjen, på arbetsplatsen och bland vänner och i många andra sammanhang än i skolan eller 

under en utbildning. Hur människor lär sig anses inom det sociokulturella perspektivet inte 

kunna reduceras till en biologisk fråga. För att få en förståelse måste man ta med i beräkningarna 

hur individens omgivning ser ut och vilka resurser som finns. Huvudsyftet med perspektivet är 

istället att betrakta människors förmåga att lära som en del av en större och övergripande fråga 

om hur kunskap bildas och reproduceras i samhället.  

 

De kunskaper och färdigheter som nu finns i vårt samhälle har sedan länge passerat vad som är 

möjligt att hålla reda på i en mänsklig hjärna. Våra kunskaper och färdigheter byggs upp och 

delas genom att människor interagerar med varandra(Säljö 2000). Människans mest 

karaktäristiska drag är förmågan att ta vara på erfarenheter och använda dessa i framtida 

sammanhang. På så vis är människan väldigt mottaglig för att lära sig. Vi kan alltså inte undvika 

att lära oss saker och genom att vi samspelar med andra människor påverkas även vad vi lär 

och hur vi lär av den kultur som vi lever i. Förr i tiden lärde sig människorna långa texter utantill 

men idag behöver vi inte göra detta eftersom vi använder oss av böcker och texter som är mer 

tillgängliga. Vi är begränsade av våra mentala och biologiska förutsättningar men har istället 

tillgång till många olika slags hjälpmedel och verktyg som kan ta oss långt bortom de gränser 

som de sätter upp (Säljö 2000). 

 

4.1 Redskap och mediering 

 

Begreppet redskap har stor betydelse i det sociokulturella perspektivet där även verktyg och 

artefakter kan räknas in, och med dem menas de resurser, fysiska och intellektuella, som vi 

använder när vi ska förstå och agera i omvärlden. Människan är född med biologiska 

begränsningar och redskap bidrar till att kunna lösa praktiska problem som människans utsätts 

för i sin vardag. Ett exempel på ett fysiskt redskap är en penna som man skriver med och ett 

intellektuellt redskap kan vara en matematisk formel som hjälper att lösa ett problem (Säljö 

2000). Denna uppdelning är dock inte så lyckad menar Säljö (2005) eftersom dessa olika typer 

av redskap ofta hänger ihop och du behöver kunna läsa (intellektuellt redskap) för att förstå en 

beskrivning (fysiskt redskap) och därför är det bättre att utgå ifrån att alla kulturella redskap 

har både intellektuella och fysiska sidor. Dessa är samhällets samlade kunskaper och färdigheter 

eftersom de, som tidigare nämnts, sedan länge har passerat vad en mänsklig hjärna kan hålla 

reda på. Med en sociokulturell utgångspunkt handlar frågan om hur vi lär oss saker, det vill 



  

12 

 

säga hur vi tillägnar oss dessa resurser. Vi blir delaktiga i samhällets samlade kunskaper och 

färdigheter genom interaktion med andra människor (Säljö 2000). 

 

En grundläggande del i det sociokulturella perspektivet är att fysiska och intellektuella redskap 

medierar verkligheten för människor i faktiska situationer. Begreppet medierar betyder att 

människor inte har en direkt otolkad kontakt med verkligheten utan att vårt tänkande och vår 

föreställning är färgade av vår omgivning och dess intellektuella och fysiska redskap. Vår 

uppfattning om omvärlden påverkas av den omgivning vi föds och lever i och den förståelse 

och kunskap om verkligheten som förts vidare från tidigare generationer. Vilket innebär att vår 

egen uppfattning aldrig är riktigt neutral (Säljö 2000).  

 

Människans allra viktigaste medierande redskap är de resurser som finns i vårt språk och sker 

alltså inte enbart med hjälp av teknik och artefakter. Språket används som en process för att 

kunna lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och kollektiv. Vi människor har 

också en förmåga att genom språket kunna dela med oss av våra erfarenheter, låna och byta 

information, kunskaper och färdigheter med andra samt fråga andra om deras kunskap när man 

själv inte har den. Vi behöver inte själv inneha en massa kunskap själva utan kan låna andras 

kunskap när vi behöver den med hjälp av språket. Vi kan till exempel ringa en bilmekaniker 

som kan hjälpa till att felsöka om bilen inte fungerar och på så sätt lånar vi dennes kunskap 

(Säljö 2000). 

 

4.2 Appropiering 
 

Appropiering är ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet och med det menas att 

man tar till sig eller lär sig behärska sociokulturella redskap, alltså att man lär sig nya saker och 

kan använda dem i vissa situationer. En annan formulering är att det innebär att man tillägnar 

sig ett intellektuellt redskap eller lär sig behärska ett fysiskt redskap i den bemärkelsen att man 

kan använda det för vissa syften och i vissa situationer. Appropriering kan ses som en gradvis 

process genom vilken individen bekantar sig med och lär sig att använda redskap i olika 

situationer och där man hela tiden skaffar sig allt större erfarenhet om hur redskapen kan 

användas på ett produktivt sätt (Säljö 2000).  

 

Säljö (2005) skriver att ”människor approprierar samhällets erfarenheter med utgångspunkt i 

situerade aktiviteter enligt en sociokulturell tradition”. Detta innebär att processer samt form 

och innehåll i olika aktiviteter är förenade för aktören utan att kunna separeras. James Wertch 

(1998) använder sig också av termen appropriering för att beskriva förmågan att kunna 

bemästra och ta till sig olika redskap. Han använder appropriering för att översätta den ryska 

termen prisvoit´ som betyder att inbringa något i sig själv eller att göra något till sitt eget. Med 

det menar han att man inte förrän en individ börjat använda ett ord inom sina ena tolkningsramar 

approprierat det och anpassat det till individens egen betydelse och det egna uttrycket.  

 

Det innebär att inte bara språket är föränderligt Även ordens betydelse förändras över tid och 

så också användningen av dem. Approprienring är därför en viktig och avgörande del i 

människors tolkning av omvärlden.  
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4.3 Situerat lärande och praktikgemenskap 

 

Jane Lave och Etienne Wenger (1991) beskriver lärande som något som sker i relationen mellan 

individen och dennes sociala gemenskaper där deltagandet ses som det viktigaste i lärandet. De 

sociala gemenskaper som finns benämns som community of practice, vilket på svenska har flera 

översättningar men vi har i denna studie valt att använda begreppet praktikgemenskap. En 

praktikgemenskap är en situation eller ett handlingssammanhang där alla deltagande individer 

har en gemensam förståelse för vad den innebär och hur man ska agera och arbeta i situationen 

eller handlingssammanhanget.  

 

Individer lär sig att bli en del av praktikgemenskapen genom att delta i praktiken genom vad 

Lave & Wenger kallar legitimate peripheral participation, som på svenska kan översättas till 

legitimt perifiert deltaganade. Genom legitimit perifiert deltagande, vilket innebär att de deltar 

i sociala kontexter och lär sig av andra medlemmar, blir individen en fullvärdig medlem av 

praktikgemenskapen. Det är accepterat att det finns individer som inte ännu är fullvärdiga 

medlemmar av praktikgemenskapen. Dessa befinner sig ute i periferin och på till exempel en 

arbetsplats utför de enkla uppgifter som att svara i telefon och arkivera papper för att sedan få 

utföra viktigare uppgifter och sedan gradvis bli mer och mer inbegripna i praktikgemenskapen.  

 

Lave & Wenger (1991) menar att en människa handlar utifrån sina egna kunskaper och 

färdigheter och utifrån vad de tror att omgivningen kräver av denne, vad som är accepterat och 

vad som inte är det. Hur människor väljer att handla i en situation influeras alltså av tidigare 

erfarenheter och vilka förväntningar som finns, vilket innebär att vi aldrig är helt nollställda när 

vi går in i en ny situation eller försöker bli medlemmar av en praktikgemenskap. 

Lave och Wenger (1991) anser att legitimt perifiert deltagande inte i sig är en form av lärande 

utan är ett redskap att se på lärandet för att slutligen kunna förstå lärandet. Lärande genom 

legitimt perifiert deltagande kan ske i många olika kontexter, inte bara inom skolans formella 

ramar utan lärandet sker överallt. För att som nybörjare bli en fullvärdig medlem av en 

praktikgemenskap får nybörjaren hjälp av de mer erfarna medlemmarna. Nybörjaren måste vara 

engagerad och involverad för att få tillgång till praktikgemenskapen och måste anpassa sig till 

gemenskapen genom att lära sig vad som förväntas av en nybörjare och vad som förväntas av 

en mer erfaren medlem. När nybörjaren har blivit en fullvärdig medlem identifierar sig denne 

med praktikgemenskapen och ser sig själv som en av den (Lave & Wenger 1991). 

 

Etienne Wenger (1998) utvecklade sina tankar om legitimt perifiert deltagande genom att gå 

igenom praktikgemenskapens delar. Han ansåg bland annat att det finns en balans mellan 

deltagande och personlig utveckling samt att i interaktionen mellan människor finns det någon 

form av utbyte av resurser och kunskap. Wenger radade tre stycken delar som måste finnas för 

att en praktikgemenskap skall vara möjlig.  

 

1. gemensamt engagemang (mutual engagement) 

2. ett gemensamt projekt (a joint enterprise)  

3. en delad spelplan (a shared repertoir)  
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Praktikgemenskap formas av människor som agerar tillsammans i en grupp, till exempel en 

stam som kämpar för att överleva eller ett band som söker ett nytt sätt att uttrycka sig på, helt 

enkelt att individerna är med i en praktikgemenskap för att de har ett gemensamt mål att sträva 

efter. Styrkan ligger i att personer som anser sig vara delaktiga i en praktikgemenskap lär sig 

mer genom interaktioner än på egen hand. Praktikgemenskaper innehåller både en konkret del, 

dels hur man bemästrar ett visst yrke och även individuella upplevelser av att identifiera en viss 

grupps värderingar. (Wenger 1998) 

 

4.3 Sammanfattning av teori 

 

Dessa teorier grundar sig i det faktum att en individ inte till fullo kan ta till sig ett begrepp eller 

ingå i ett sammanhang innan vissa kriterier uppfyllts. Appropriering innebär att en individ 

behöver ta till sig ett begrepp och använda det och göra det till sitt eget. Senare introduceras 

begreppet praktikgemenskap där förutsättningarna är att individen blivit ett med ett 

sammanhang och anslutit sig till rådande paradigm och normer. Dessa teorier lämnar alltså stort 

utrymme för egen tolkning. Teorierna pekar dock åt samma håll och utgör en stomme för den 

diskussion som följer. 

 

Det sociokulturella perspektivet visar alltså på brist på neutralitet och ökning av individens eget 

tolkningsutrymme. För att bli en del av en praktikgemenskap krävs således att en individ 

approprierat tillräckligt med kunskap, att individen blir delaktig i en gemenskap och ses som 

en likvärdig medlem på arbetsplatsen. Det gäller då att både gruppen och individen finner denna 

kunskap tillfredsställande. Identifieringen av praktikgemenskapens medlemmar baseras på 

båda parternas medierade upplevelse av respektives situerade lärande. Ett situerat lärande är ett 

lärande som sker i en viss kontext, skolan, fritidsaktivitet eller som i denna studie på en 

arbetsplats. För att det situerade lärandet ska uttrycka sig så har individer medierat en 

erfarenhet, som kan användas som ett redskap i en ny kontext. 
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5. Metod 
 

Ambitionen med den här studien har varit att undersöka vilken betydelse tidigare 

arbetslivserfarenhet har för yrkesvalet utifrån de intervjuade personernas synvinkel och att 

förstå ämnet ur deras perspektiv. Det har därför varit bra att använda sig av en kvalitativ 

forskningsmetod eftersom den kan beskriva och skapa en förståelse för en annan människas 

upplevda värld. Den enskilda individens upplevelse och förmåga att beskriva händelserna måste 

tas i beräkning. En kvalitativ forskningsmetod blir då det optimala för att det ger möjligheten 

att på djupet analysera svaret och också tolka dem utifrån de presenterade teorierna (Kvale och 

Brinkmann 2009). 

 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att söka svar på våra frågor, vilket 

betyder att vi har haft en intervjuguide att utgå från där vi staplat upp olika teman som ska 

täckas och några frågor som absolut måste täckas, men att de uppskrivna frågorna hålls till ett 

minimum. Anledningen till detta är att vi ville ge en nyanserad och bred bild. En kvantitativ, 

eller mer standardiserad intervju skulle inte beskriva upplevelserna lika bra utifrån valda teorier 

och intervjuare skulle bli mer låst. Med mer semistrukturerade frågor får respondenten mer 

utrymme att berätta om upplevelser som haft betydelse i sin approprieringsprocess. Intervjuaren 

får också möjlighet att plocka upp trådar som kan ha, eller har haft, betydelse. Trådar som 

kanske inte var uppenbara från början men som visar sig under arbetets gång. (Jan Trost 2010) 

 

En kvalitativ intervju har också en styrka i att den går relativt snabbt att genomföra, jämfört 

med tiden det tar att få ihop en bra svarsmängd på enkäter, samt att det går att få ett brett material 

att jobba med genom att en intervjusituation gör det är möjligt att ställa följdfrågor direkt 

(Ahrne och Svensson 2011). Den kvalitativa forskningsintervjun är enligt Kvale och  

Brinkmann (2009) ett professionellt samtal där kunskap skapas mellan den intervjuade och den 

som intervjuar. Det är ett utbyte av åsikter mellan personer som pratar om ett ämne som de båda 

är intresserade av. Detta faller också väl inom ramen för teorierna gällande appropriering och 

praktikgemenskap då allt blir ett samarbete mellan intervjuare och respondent.  

 

5.1 Urval 

 

När vi gjorde vårt urval ville vi rikta in oss på personer som på något sätt jobbar inom HR då 

vi upptäckt ett intresse i samhället efter tjänster direkt kopplade till HR, och att 

arbetsmarknaden växer inom det området. För att få tag i personer att intervjua för studien så 

sökte vi upp information om personer som skulle tänkas vara intressanta att intervjua på nätet, 

men såg också över vilka vi hade omkring oss i bekantskapskretsen. Vi tog därefter kontakt 

med ett antal personer som arbetade med HR via telefon.  

 

Genom dessa kontakter fick vi hjälp att få kontakt med fler personer. Det bästa hade varit om 

vi kunnat göra ett slumpmässigt urval för att kunna känna sig säker på att urvalet inte är 

manipulerat, men i detta fall har det inte varit möjligt eller behövligt då resultatet inte skall 
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generaliseras utan bara ämnar att beskriva upplevelser från några individer. Vi har istället 

genom dem vi fick kontakt med fått kontakt med fler vilket Ahrne och Svensson (2011) kallar 

för snöbollsurval. Ett snöbollsurval är när en kontakt leder till en annan, tänk hur en snöboll 

samlar på sig mer snö när den är på väg ner för en backe. På det viset har hälften av våra 

intervjupersoner blivit valda för studien. Varför vi väljer att kalla det för ett snöbollsurval och 

inte ett bekvämlighetsurval ur aspekten att det inte var människor vi kände eller hade en relation 

till, utan vi fick söka igenom internet för att få tag i de första intervjupersonerna. Den enda 

aspekt som urvalet kan kalla bekvämlighetsurval är för vilka områden vi sökte efter 

intervjupersoner, områdena valdes utifrån vart vi bor och vart vi rimligen kan ta oss till med bil 

och/eller buss. Med rimligen så inom en radie på 2 timmars enkelresa.  

 

Vi har intervjuat åtta kvinnor som alla jobbar med personal på olika sätt och innehar en HR-

titel på sina respektive arbetsplatser. Dessa hade lite olika befattningar inom HR, till exempel 

HR-konsult, personalhandläggare och personalchef. De var i åldrarna 30 till 65 och då alla 

började jobba inom HR runt samma ålder, ca 25-30 så har de ändå i nuläget jobbat olika länge. 

Sju av intervjupersonerna jobbar på statligt ägda bolag, den åttonde jobbade på ett privat 

företag. Respondenterna skiljer åt i fråga om erfarenhet inom sitt område, då några har jobbat 

mer brett och andra enbart fokuserat på sitt specifika intresseområde. Vi kommer att benämna 

intervjupersonerna som IP1-IP8 i denna uppsats för att säkra intervjupersonernas anonymitet 

och för att de intervjupersoner som läser uppsatsen inte ska kunna identifiera vem som har sagt 

vad. 

 

Trots att urvalet inte varit optimalt, där optimalt menar på urvalet enbart är kvinnor och det inte 

enbart är kvinnor som är verksamma inom HR, varierar åldrar, yrkestitlar, arbetsplatser samt 

städer de arbetar i. Detta ger oss ett bra underlag för en så bred undersökning som möjligt och 

en spridning i eventuella rådande intryck från samhället.  

 

5.2 Genomförande 

 

Intervjuerna användes för att samla in information för att besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar genom att fånga upp de intervjuades syn och upplevelse av verkligheten. Vid 

intervjutillfället användes en tematiserad intervjuguide (Bilaga 3) och samtalet spelades 

in. Personerna hade innan intervjutillfället givit sitt samtycke via telefon- och mailkontakt och 

sedan mottagit ett missivbrev via mail (Bilaga 1). Innan intervjuerna startade har personerna 

också fått ge ett muntligt samtycke att samtalet spelas in. Intervjuerna inleddes med att återigen 

förklara syftet med studien och ge intervjupersonen en chans att fråga om det var något de 

undrade över eller om någonting var oklart. Samtalet inleddes sedan med att intervjupersonen 

fick berätta lite om sig själv och avslutades med att de fick chansen att lägga till något som de 

tyckte fattades i intervjun. 

 

Under intervjuerna har en tematiserad intervjuguide följts (Bilaga 3). En intervjuguide är ett 

manus för intervju som strukturerar intervjuns förlopp (Kvale och Brinkmann 2009).  När 

intervjuguiden konstruerades valde vi att utgå från olika teman som ska få styra intervjun, under 
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dessa teman lades även några frågor till som vi ville skulle täckas in. Vi valde att göra en 

tematiserad intervjuguide med låg standardisering för att den person vi intervjuade skulle stå i 

fokus och få berätta om sina upplevelser, inte att vi som intervjuare skulle styra samtalet i något 

håll (Ahrne och Svensson 2011).  

 

Vi genomförde fem av intervjuerna tillsammans och resten delades upp så att ena gjorde två 

och den andra en intervju ensam. Det bästa hade vart som vi gjort alla tillsammans och på så 

vis båda har full insikt i vem som sa vad och hur, men då informanterna hade begränsat med tid 

att ses blev det så att några gjordes ensamma. Intervjuerna tog mellan tjugo och fyrtio minuter 

och genomfördes i alla fall förutom ett på personens arbetsplats, medan den genomfördes på ett 

café. Ahrne & Svensson (2011) skriver att intervjupersonerna kan påverkas av att intervju hålls 

på deras arbetsplats på så vis att de vill framstå som goda medarbetare. Intervjupersonerna fick 

själv välja plats för att de skulle känna sig så bekväma med intervjusituationen som möjligt och 

vi anser att de inte var påverkade av intervjuplatsen då vi satt i enskilda rum där ingen annan 

kunde höra oss.  

 

5.3 Litteratursökning 
 

För att skapa oss en litterär överblick över forskningsläget för föreliggande studie gjordes en 

sökning över tidigare forskning. Sökningen gjordes i databaser, bland avhandlingar och tidigare 

forskning. De databaser som användes var Ebsco, Libris, Disa, samt Google Scholar.  

Inledningsvis söktes litteratur som direkt behandlade ämnet, yrkesval samt arbetsplatslärande. 

För att bredda överblicken söktes även forskning som berör situerat lärande, praktikgemenskap 

och arbetsplatslärande. Vid varje sökning så valde vi att bara fokusera på artiklar som 

genomgått peer reviewed, vilket betyder att det vi söker efter har gått igenom en sakkunnig 

granskning som är det främsta bedömningskriteriet för om vetenskapliga artiklar behandlar det 

de ska och är relevanta inom ämnet. (Vetenskapsrådet 2011) 

 

Sökorden som användes var: choosing career, choosing career path, learning in the workplace, 

workplace learning, socio-cultural workplace, socio-cultural learning, career challenges, 

situated learning, tidigare arbetslivserfarenhet, work experience 

 

5.4 Bearbetning och analys av data 

 

Efter att alla intervjuerna var genomförda så transkriberades de. Vi valde att transkribera allt 

material för att riktigt kunna ta del av intervjun och för att minska risken för att göra citatfel.  

Ironi, skratt och icke-verbalt språk är sådant som kan försvinna i denna process, men Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att det är beroende på vad som undersökt om detta behöver vara med 

eller inte. Vi har valt att inte ha med detta i våra transkriberingar eftersom det inte har någon 

betydelse för vår undersökning. Det positiva med att göra det är att det är lättare att ta ut korrekta 

citat och undanröjer möjligheter för misstolkning av vad intervjupersonerna har sagt. Det som 

upplevdes som negativt var att det tog åtminstone tog tredubbla tiden att transkribera som 

intervjun varade.  
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Sedan lästes intervjuerna var att läsa igenom för att få en helhetsbild över det insamlade 

materialet och för att se om det redan här kunde upptäckas mönster och relevanta teman. Ord 

och meningar markerades i transkriberingarna och bildade fyra teman. Kvale och Brinkmann 

(2009) beskriver att en vanlig form av intervjuanalys är bricolage, vilket betyder att de redskap 

som finns till hands plockas ihop istället för att använda sig av med systematiska analytiska 

former och tekniker. Intervjuerna lästes sen igenom för att få en helhetsbild över det insamlade 

materialet och för att se om det redan här kunde upptäckas mönster och relevanta teman. Ord 

och citat som återkom och kunde grupperas till nyckelord och teman markerades i 

transkriberingarna. Senare klipptes bitar med hela citat ut från intervjuerna och grupperades i 

olika högar och de teman vi slutligen fick fram var; Utvecklandet av intressen genom tidigare 

arbetslivserfarenheter, Strävan efter nya utmaningar, Att använda sig av sin kunskap i olika 

kontexter och Att tillägna sig ett förhållningssätt. De empiriska resultaten analyserades med 

hjälp av den teori som tidigare har presenterat.  

 

Redogörelsen av det empiriska material som vi har fått fram kommer att göras i löpande text 

tillsammans med analysen för att få texten mer lättöverskådlig och intressant. Citat kommer 

att återgivas som de är sagda med undantag för vissa språkliga uttryck som vi valt att ta bort, 

uttryck som är en dialektal utformning av ett annat ord. Till exempel sa en intervjuperson ”då 

va” i slutet på närmast varje mening, vilket gick att förstå under själva intervjun men som blev 

störande i skrivande text och vidare hade utmärkt personen ytterligare mot resten. Citaten 

kommer att redovisas i texten med indrag och mindre typsnitt än resterande text.  

 

5.5 Etiska överväganden 

 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) så finns det fyra huvudkrav som vi 

som forskare måste ta hänsyn till när vi gör en undersökning. Vi har används oss av och följt 

dessa i vår studie.  Det första är informationskravet, vilket innebär att deltagarna i studien ska 

få ta del av syftet med studien. Forskare är skyldiga att informera eventuella deltagare i studien 

om vilken deras del i studien kommer att vara samt andra delar som är viktiga för att deltagarna 

ska förstå helheten och inte gå med på något som strider mot deras person. Vi skickade ett 

missivbrev (bilaga 1) till respondenterna samt läste upp via telefon vad studien handlade om 

och vad deras roll skulle inbegripa.  

 

Efter det måste respondenterna lämna samtycke till att delta i studien, detta kallas 

samtyckeskrav och våra respondenter fick lämna detta i samband med kontakt via telefon eller 

mail innan intervjun samt muntligt alldeles innan intervjun började.  

 

Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet, vilket innebär att de uppgifter som 

respondenten delar med sig av ska behandlas med strikt konfidentialitet. De personer och 

organisationer/företag som deltar ska inte kunna spåras till undersökningen. Vi har i studien 

kodat om respondenternas namn för att skydda dem och för att inte kunna föra känslig 

information vidare samt uteslutit all information som kan identifiera deltagare i studien. Inget 

företag nämns och inte heller någon av städerna där personerna bor, arbetar eller har arbetat.  
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Det sista kravet är nyttjandekravet som kräver att vi som forskare endast använder den 

insamlade informationen till undersökningen. 

 

5.6 Studiens trovärdighet  

 

Studiers trovärdighet och tillförlitlighet diskuteras ofta av begrepp som reliabilitet, validitet och 

generalisering (Kvale och Brinkmann 2009). Många forskare har valt att förkasta dessa begrepp 

och använda sig av andra termer när det handlar om kvalitativ forskning. Kvale och Brinkmann 

(2009) har valt att ändå använda sig av dessa traditionella begrepp och formulerar dessa istället 

i former som är relevanta för kvalitativ forskning genom intervjuer. Inom kvalitativ metod anses 

reliabilitet avse studiens konsistens och tillförlitlighet. Där konsistens inte har med hur något 

upplevs i handfast form utan i hur den är uppbyggd. Man frågar sig om deltagarna i en studie 

skulle ge samma svar och berättelser vid en annan tidpunkt och med andra forskare, resultatet 

av studien ska alltså kunna reproduceras.  

 

Reliabilitet handlar om huruvida intervjupersonerna kommer att ge olika svar till olika personer 

som intervjuar och huruvida de kommer att förändra sina svar. När samma frågor får liknande 

svar i flera studier, tyder det på en god reliabilitet. Kvale och Brinkmann (2009) menar dock att 

det kan vara svårt att ha för höga krav på god reliabilitet i en kvalitativ studie eftersom det är 

subjektiva uppfattningar av vissa fenomen vill få fram och därför finns det vissa forskare som 

väljer att avvisa frågor om reliabilitet i kvalitativ forskning. För stark betoning på reliabiliteten 

kan motverka kreativiteten samt variationsrikedomen, vilket gör att det produceras fram mer 

resultat om intervjuaren får använda sig av sin egen stil, improvisera och följa upp intressanta 

trådar som kommer fram under intervjuns gång.  

 

För att ha så god reliabilitet som möjligt i denna studie genomförde vi en pilotintervju för att 

testa frågorna, ledande frågor som oavsiktligt skulle kunna påverka svaren undveks. Då ingen 

personlig koppling till deltagarna fanns, anser vi det vara en fördel för reliabiliteten. En 

tematiserad intervjuguide användes istället för att följa standardiserade frågor, vilket som 

nämnts ovan kan leda till mer resultat men med minskad reliabilitet. 

 

Validitet står för giltigheten, riktigheten och styrkan i ett yttrande, om en metod verkligen 

undersöker det som den vill undersöka. För att kunna avgöra trovärdigheten hos en studie är 

det väsentligt att de val som gjorts och hur arbetet under studiens gång noggrant redovisats. 

Validitet handlar inte bara om vilka metoder som används och begreppsbildning utan forskarens 

trovärdighet och hantverksskicklighet får också väldigt stor betydelse (Kvale och Brinkmann 

2009).   

 

Kvale och Brinkmann (2009) lägger inte all tyngdpunkt på att studien ska gå igenom en 

kvalitetskontroll i slutet av produktionen utan på alla stadier i forskningsprocessen och därmed 

vilar valideringen på forskarens hantverksskicklighet under studien och på att forskaren ständigt 

kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar resultaten. För att ge en översikt över 

valideringsfrågor har Kvale och Brinkmann (2009) delat in valideringsprocessen i sju stadier 
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som benämns som tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och 

rapportering.  

 

Tematisering och planering handlar om hur väl underbyggda studiens teoretiska antaganden är 

och hur deduktionen sker från teori till forskningsfrågor rent logiskt och för hur likvärdig 

intervjudesignen och intervjumetoden är för ämnet och syftet för studien. Planering handlar 

också om att en valid forskningsdesign ska få fram kunskap som är till fördel för människor 

och har små eller inga skadliga konsekvenser ur ett etiskt perspektiv. Stadierna intervju och 

utskrift behandlar kvaliteten på utförandet av intervjuerna, om tillförlitligheten hos 

undersökningspersonernas rapporter och om frågan om vad som är en valid översättning och 

vilket val av språklig stil som ska användas när resultatet översättas från muntligt språk till 

skriftligt i utskriften. Analys-stadiet handlar om ifall de frågor som ställts till en text är valida 

hur de gjorda tolkningarna är hållbara logiskt. Det sjätte stadiet är validering där det ingår att 

göra en klok bedömning när det gäller vad som är relevant som validerings-form i en specifik 

undersökning och bruket av konkreta valideringsprocedurer. Sista stadiet är 

rapporteringsstadiet som handlar om ifall en rapport ger en valid beskrivning för en studies 

resultat men även om läsarens roll i validering av resultatet (Kvale och Brinkmann 2009).  

 

 

5.7 Metoddiskussion 
 

En fråga som återstår om resultaten av en studie bedöms vara sannolikt reliabla och valida är 

om den kan överföras till andra undersökningspersoner och situationer, alltså om resultaten är 

generaliserbara (Kvale och Brinkmann 2009). Det finns en vanlig motsägelse mot att studier 

som genomförts med hjälp av intervjuer inte är generaliserbara eftersom det finns för några 

intervjupersoner för att resultatet ska kunna generalisera. Motfrågan är då av vilken anledning 

det ska generaliseras. Denna studie ämnar till att förstå hur några personer, baserat på sina 

tidigare arbetslivserfarenheter har valt att jobba inom det HR-yrke de har idag. Vilket i sig inte 

är generaliserbart, utan bara finns till för att få se hur det är för några få. Det resultat som 

kommer visas gäller de åtta personer som deltagit i den här studien, och är en produkt av deras 

individuella erfarenheter.  

 

Sedan intervjuerna var transkriberade och kan vi tycka att vi gav ut för mycket information om 

syftet med uppsatsen innan intervjuerna och informationen på så sätt styrde intervjupersonerna 

åt ett håll. Men vi kan inte se att vi borde gjort det annorlunda heller, då resultatet är beroende 

av att intervjupersonerna har reflekterat och minns vad för arbetslivserfarenheter de lärt sig på 

andra platser som de har nytta av idag.  

En problematik som finns kring kvalitativa metoder är att forskaren till viss del kan bli en del 

av sitt forskningsinstrument och således kan påverka det empiriska materialet som samlas in 

(Ahrne & Svensson, 2010, s. 17). Det har därför vart viktigt att diskutera, reflektera och vara 

vaksamma på vilket sätt vi studerar fenomenet. Studien är genomförd ur två personalvetares 

perspektiv, vidare inriktat mot pedagogik rörande vuxna och arbetsliv. Det bidrar till att vi kan 

känna starkt för ämnet och att intervjupersonerna kan känna en koppling till oss genom 
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eventuella liknande studier. Den koppling som kan uppstå mellan oss som forskare och 

intervjupersonerna kan vara både till en fördel och till en nackdel. En fördel ur aspekten att vi 

förstår begreppen de använder sig av och att intervjupersonerna kände en nytta i att ställa upp 

på att vara med i studien. En nackdel som skulle kunna uppstå, är att vi påverkar resultatet 

genom att missa att ställa några följdfrågor som skulle genererat ett annat resultat eller rent ut 

ett bättre resultat, bara för att vi förstår vad de menar men att en person som inte studerat till 

personalvetare och är insatt i fenomenen skulle uppfattat. Dessa nackdelar är dock något som 

skulle kunna hända, men som i denna studie har med relationen i intervjun att göra, att få 

intervjun att bli trygg och på så vis få fram det empiriska material och resultat som motsvarar 

syftet. 
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6. Resultat och analys 
 

I följande kapitel det empiriska materialet som samlats in redovisas. Det analyseras utifrån den 

tidigare forskning som redogjorts, samt teorier som behandlar sociokulturellt perspektiv på 

lärande. När det empiriska materialet betraktas utifrån syftet och de två frågeställningarna 

hittades fyra genomgående teman. Dessa teman har döpts till; Utvecklandet av intressen genom 

tidigare arbetslivserfarenheter, Strävan efter nya utmaningar, Att använda sig av sin kunskap 

i olika kontexter och sist har vi temat Att tillägna sig ett förhållningssätt.  

 

Redovisningen av det empiriska materialet samt analysen av denna tillsammans med teori och 

tidigare forskning kommer ske löpande i sina teman.  

 

 

6.1 Utvecklandet av intressen genom tidigare arbetserfarenheter 

 

Resultatet från intervjuerna visar att det hos intervjupersonerna finns ett genomgående intresse 

för människor. Många av dem menar att de kommit in på HR-yrket av en slump, men att 

intresset för människor alltid funnits där och påverkat valet av inriktning av utbildning och 

arbete. Alla intervjupersoner uttrycker tydligt att det är intresset för människor som har drivit 

dem, förutom IP5 som berättar att hon drivs av vad hon kallar “det goda ledarskapet”. Intresset 

för människor har i många fall alltid funnits där men det har även vuxit sig starkare och 

förstärkts genom tidigare arbetslivserfarenheter.   

 

Jag tror att det måste finnas ett intresse av andra människor, ett intresse man måste drivas av, man 

måste motiveras av någonting, att man vill att det ska fungera bra på en arbetsplats och att alla ska 

trivas och göra ett bra jobb och där tror jag lite att bakgrund och intresse och så kan komma in. (IP7) 

 

Varför jag kom in på personalarbetet, det var nog bredden, både sociala frågor och organisations och 

strukturfrågor, jag tycker om struktur så, men samtidigt är mötet med människor väldigt motiverande 

också, den blandningen. (IP3) 

 

Alla intervjupersoner har idag en tjänst inom HR och jobbar med personalfrågor men alla har 

inte en utpräglad utbildning inom personal i botten utan en del har utbildningar inom vården 

och som socionom. De har efter dessa utbildningar vidareutbildat sig inom bland annat 

ledarskap, men också jobbat sig till den tjänst som de har idag genom olika vägar. Gemensamt 

för dessa olika utbildningar är ändå inriktningen mot människor. Vissa av intervjupersonerna 

har halkat in på personalrelaterade arbetsuppgifter under sin tidigare arbetslivserfarenhet. Till 

exempel har en intervjuperson fått prova på att jobba med personalfrågor där hon egentligen 

jobbade med ekonomi och insåg då att det var trevligare och mer utvecklande. Andra har 

kommit in på ämnet genom att de varit nyfikna på hur det fungerar till exempel med 

bemanningsplanering på sitt tidigare arbete och väckt intresse på så sätt medan en 

intervjuperson blev utbildad internt för att handleda en grupp människor och fick då lära sig 

pedagogiska redskap för att kunna genomföra detta. I och med det fick hon upp ögonen för 
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pedagogik och bestämde sig för att börja studera och valde då en personalutbildning med 

inriktning mot pedagogik. 

 

Jag minns att jag pratade med min chef då, som var min företrädare på ekonomisidan, vi började 

diskutera, men egentligen tycker jag det är trevligare och roligare och mer utvecklande när jag måste 

lösa något problem som egentligen är personalrelaterat. Då fick jag pröva på det lite grann. (IP2) 

 

Både Mooney m.fl. (2008) och Dündar (2014) har fått fram i sina undersökningar, som i deras 

fall handlar om sjuksköterskor och förskolelärare, att de har sökt sig till dessa yrken för att de 

vill hjälpa andra människor. Mooney m.fl. fick även fram att en personlig erfarenhet av yrket 

hade betydelse vilket kan liknas med det vi fått fram från vårt resultat. IP2 berättar i citatet ovan 

till exempel att hon fick pröva på att jobba lite med personalrelaterade uppgifter på sitt tidigare 

jobb vilket ledde till att intresset väcktes hos henne. Under tidigare arbetslivserfarenhet har 

alltså IP2 stött på arbetsuppgifter som varit relaterade till det hon sysslar med idag. Det skulle 

kunna härledas till IP2s approprieringsprocess eller möjligen roll i tidigare praktikgemenskap. 

Då IP2 på tidigare arbetsplats kom i kontakt med dessa arbetsuppgifter och började processen 

att göra denna kunskap till sin egen föddes ett intresse, som på ett eller annat sätt fått henne att 

söka sig vidare. Hon har också genom sin relation med tidigare chef tillgodosetts med redskap 

för att kunna utveckla ny kunskap och ett nytt intresse. Här blir studien som Xu Li, Zhi Hou, 

Yin Jia (2014) skrev aktuell, med anledning att de kom fram till att omgivningen spelar roll i 

valet av yrke och att ens personliga åsikter kan dala beroende på vad ena nära kanske säger. 

Frågan som kan ställas är bara huruvida intervjupersonerna anser sina kollegor och chefer 

tillhör skaran som skulle kunna påverka valet av senare yrkesval. 

 

IP2 berättade om en jobbig upplevelse på en tidigare arbetsplats då ett ärende enligt henne 

sköttes väldigt dåligt från både fackets och arbetsgivarens sida vilket fick henne att fundera 

över om hon kanske skulle jobba med personalfrågor. Denna händelse har hon burit med sig 

under hela sitt yrkesliv och fått henne att alltid försöka hitta en väg för att lösa de problem som 

dyker upp. IP1 och IP5 hade även de liknande berättelser då de i arbetet varit med om saker 

som de anser skulle kunna skötas bättre. 

 

Det proaktiva tänkandet som uppstod hos intervjupersonerna var något som Blåka och Filstad 

(2003) gick igenom, genom att personer ser slutsatser och konsekvenser av handlingarna på sin 

arbetsplats samt påpekar dessa så utvecklar de sig själva i arbetslivet. IP5 tog till exempel upp 

det hon såg i ett utvärderingsformulär som skickades ut till de anställda, och då hennes åsikter 

var de som såg realistiska ut så fick hon en ny tjänst på arbetsplatsen.  

 

Då gjordes det en temo undersökning bland alla medarbetare som då var runt sådär 400 kanske, och när 

den skulle sammanställas så ringde den som var regionchef till mig ute i en säkerhetskontroll, fast jag 

bara jobbade extra, och sa det att ”jag skulle vilja att du leder det här för du är en av de som har skrivit 

mest realistiska saker att förändra”. Så då gick jag in och gjorde det. (IP5) 

 

I det sociokulturella perspektivet är lärande ett resultat av vad individen tillägnar sig i ett socialt 

samspel med andra människor och kan ske på andra ställen än i en klassisk utbildningsmiljö, 



  

24 

 

till exempel på jobbet (Säljö 2000). Detta innebär att de intervjuade hela tiden tillägnar sig 

kunskaper från olika människor som finns i deras omgivning genom att delta i sociala 

interaktioner, bli del av en praktikgemenskap och få användning för sina redskap.  

Att koppla detta till intresset som finns för människor kan vara långsökt men det finns desto 

större tydlighet mellan att tidigare ha kommit kontakt med arbetsuppgifter och arbetsroller som 

man senare själv vill ha. Där finns ett exempel från IP2 som egentligen hade en ekonomisk 

tjänst på ett företag, men som tack vare sin chef slussades in i personalarbetets andra delar för 

att först fånga intresset för tjänsten i sig, och sedan utvecklade djupare kunskaper när hon efter 

sin utbildning hamnade på en tjänst hos ett större företag där hon var ensam i att sköta 

personalhanteringen. IP2 hade gått igenom en approprieringsprocess genom att hon tog till sig 

och lärde sig att förstå personalarbetets delar. Vilket ledde till att hon senare kunde situera det 

tidigare lärandet till fungera under nästa tjänst, och till och med få fram en känsla av att 

bemästra redskapen som finns inom personalhantering.  

 

Jag var ensam personalare och det var jag som fick dra och se till att saker och ting hände, hamnade det 

på mitt bord så skulle jag effektuera både det ena och det andra samt vara delaktigt i rekryteringsbeslut 

och andra delar av personalhantering. (IP2) 

 

Sammanfattning av 6.1 

 

I detta avsnitt kan det utläsas att intervjupersonerna och teorin syftar till att intresset för 

människor är ett drivande intresse som påverkat valet av arbete, men att det först betydde att 

intervjupersonerna valde en utbildning som skulle leda dem på rätt spår. Deras val av att utbilda 

sig härstammar inte enbart från intresset av människor, utan att vissa arbetsuppgifter samt ett 

proaktivt tänkande som uppmärksammats av chefer ledde till ett uppvaknande för hur 

intervjupersonerna vill arbeta och vad som drev dem framåt. Vilket frammanar tanken om att 

omgivningen spelar roll i valet av inriktningen på karriären, samt en kunskap om att se hur ett 

situerat lärande kan användas. 

 

6.2 Strävan efter nya utmaningar 

 

En stor anledning till att intervjupersonerna sökt sig vidare från tidigare arbete och utbildat sig 

är att de söker efter personlig utveckling och nya utmaningar. Innan har de flesta av 

intervjupersonerna haft arbeten med arbetsuppgifter som har varit ganska ensidiga och de 

berättar att det inte har gett dem så mycket utveckling. De har till exempel jobbat med lokalvård, 

inom vården och inom restaurangbranschen. IP2 berättade om sin erfarenhet inom ett litet lokalt 

företag, och det kom fram var att det var ett monotont arbete som inte gav direkta utmaningar. 

Det var ett bekvämt arbete, men inte mycket mer. 

 

Och ni vid ett litet företag, man bara går in och ställer sig i kassan, det kan inte vara så mycket utmaningar, 

inga konflikter just, eller jo ”vi sätter böckerna här” ”nej jag vill ha dem där” liksom, ja. (IP3) 
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IP 1 berättar att hon kände att hon hade för lite kasam (känsla av sammanhang) och kunde 

varken styra eller påverka på sitt jobb vilket ledde till att det var svårt att hitta någon 

meningsfullhet i det.  

 

Vad spelar det för roll att jag städar den här toaletten, imorgon kommer jag ändå att behöva göra det 

igen. Det blev liksom ingen bra balans där. (IP1) 

 

Detta ledde till att hon vantrivdes på jobbet och därför sökte sig därifrån. En liknande utsaga 

kom från IP6 som berättade om att hon inte riktigt visste vad det var på en arbetsplats som 

gjorde att hon vantrivdes, men att det var något med klimatet som inte kändes bra så hon sökte 

sig vidare. Praktikgemenskapen är en viktig del i att individer ska känna att de tillhör något, 

och känslan av att tillhöra ett sammanhang skapar tillfällen för individerna att växa. Det kan 

dock vara svårt att hitta någon tillhörighet på en arbetsplats om det inte upplevs att det finns 

någon gemenskap från första början. Billet (2003) tar upp individers strävan efter individuell 

utveckling, och att ett sätt att få fram det är genom att individer engagerar sig på arbetsplatsen. 

Det faktum att individer bör delta i inlärningsmöjligheter som uppkommer på arbetsplatsen, 

genom de förväntningar och de redskap som ens kollegor kan uppbringa. I fallet för IP1 verkar 

det för henne inte finnas några inlärningsmöjligheter som motsvarar hennes förväntningar, 

vilket bidrar till att hennes känsla av gemenskap med kollegorna på arbetsplatsen uteblir. Det 

fanns ingen direkt lärandekultur på den arbetsplatsen hon befann sig på, vilket Ahlgren och Tett 

(2010) påpekar är av vikt för att personalen skall bidra till ett arbetsplatslärande. 

 

Många av intervjupersonerna har nämnt att det jobb de har är väldigt brett och de jobbar med 

många olika uppgifter, och att detta vart en anledning till att de söker sig till att jobba inom 

HR. Men att det var ett driv, ett sökande efter utveckling som fått intervjupersonerna att vilja 

ta nya steg i karriären. 

 

Det som kanske alltid har drivit mig, det är resultat. Det kan vara ekonomiska resultat, men också 

resultat i att se någonting som inte fungerar (IP5) 

 

Man känner efter några år att man vill ha utveckling. Antingen kanske du byter arbetsgivare eller så 

händer det någonting i organisationen som gör att du kan byta eller ändra. Och i och med det alltid är 

lite nya frågor och sådär så känner man ju också att man lär sig ju saker hela tiden. (IP8) 

 

Beckett (1999) påpekar att om ett företag investerar i att utveckla mentorer på arbetsplatserna 

så kan personalen, individerna, få en chans att utvecklas med företaget och sätta upp strategier 

för karriärsmål. Dessa karriärsmål är något IP5 och IP8 kunnat sikta in sig på till att få ut 

maximalt lärande från sin arbetsplats. Becket fortsätter dock i sin studie med att människor 

hela tiden fortsätter vilja lära sig, och kopplat till citatet från IP8 så går det att se viljan till att 

utvecklas, och ta steg högre upp till att få svar på sina frågor. De sociokulturella lärandet 

kommer in i den delen av att personer lär sig saker hela tiden, och den aspekten kan bidra till 

att personer inte blir mätta på att lära sig. Men också att praktikgemenskapen faktiskt inte 
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formas av enskilda individer utan att det är en grupp som ser till att forma den till vad det är, 

och skulle då en individ känna att den vill mer ja då blir det som IP8 yttrade sig. 

 

 

Sammanfattning av 6.2 

 

I detta avsnitt går det att utläsa att vikten av personlig utveckling och ett sökande efter nya 

utmaningar är en drivkraft för intervjupersonerna inför att de tar sig framåt till yrket de har 

idag. En känsla av gemenskap har uteblivit, och det påtalar vikten av att bli delaktig i en 

praktikgemenskap så individerna kan delta i inlärningsmöjligheter och utveckla sina redskap.  

 

6.3 Att använda sig av sin kunskap i olika kontexter 

 

Det framkom av det empiriska resultatet att det finns flera olika vägar som kan leda till ett 

arbete inom HR. Vi har till exempel IP2 som jobbade en sommar med att sträcka lakan, IP8 

som jobbat inom tryckbranschen och IP3 inom handel. Den process som appropiering står för 

gör att individer kan lära sig en färdighet i en viss kontext för att senare kunna plocka fram 

färdigheten i en annan, ett sätt som gör att de inte bara lär sig något på en plats utan att 

individerna kan lära andra på nästa plats. Färdigheten att använda kunskap i en ny kontext går 

att belysa genom ett citat från IP4, som jobbade inom restaurangbranschen innan hon bytte bana 

och riktade in sig mot personal;  

 

Sen har jag faktiskt rent konkret kört matlagningsaktivitet i grupp som en teambuilding, så då har jag 

tänkt i banan att kan vi få ihop ett kök så kan vi få ihop en grupp och reflektera över vad det är som 

händer medan vi lagar maten. Det blir en mer konkret del. (IP4) 

 

Det situerade lärandet IP4 plockade upp under sina år inom restaurangbranschen, har hon 

använt på ett sätt för att underlätta i sin nuvarande tjänst. Det situerade lärandet är då matlagning 

som tidigare befann sig inom kontexten att ge gäster mat och nu används som ett redskap för 

att få kollegor att samarbeta. IP4 förstärker den befintliga praktikgemenskapen på arbetsplatsen 

genom att hon hjälper kollegorna att samarbete och således så kan de uppleva en gemenskap 

till att de arbetar med varandra på samma arbetsplats. 

 

I vissa fall kan individerna ha jobbat inom en praktikgemenskap och trivts i den, men något har 

hänt och de har sökt sig vidare, som redovisades i tidigare tema. Fastän individer kan söka sig 

vidare så kan de ha så pass mycket redskap från sin tidigare anställning att de väljer att söka sig 

till tjänster som tillåter att de användas. Till exempel så IP6, som började arbeta som timanställd 

på mentalvården och numera är HR-konsult för spektrat vård och omsorg, som uttalade som 

om fördelen av att jobba kvar inom samma område fast med en ny tjänst. 

 

Jag kan säga att eftersom jag jobbar mot vård och omsorg så är jag glad att jag jobbat inom vård själv, 

därför att jag vet hur man jobbar på liksom golvet så det är en oerhörd fördel i vissa arbeten, i vissa 

disciplinärenden eller rehab att jag förstår det här fysiskt tunga och jag förstår de här med hot och våld 

situationerna, hur de uppkommer. (IP6) 
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Hon har alltså hittat ett sätt att få användning av de redskap hon fått från en tidigare anställning 

i sin nya, hennes process avslutades inte för att hon utbildade sig och började på ett kontorsjobb, 

utan hennes kunskaper har utvecklats till att kunna beröra fler. IP6 fortsatte att berätta om hur 

den förståelsen bidragit till att hon kan förstå situationer bättre och veta hur hon ska rekrytera 

rätt person till de olika anställningarna. Det faktum att hon har förvärvat sig kunskaper på sin 

tidigare arbetsplats, gör att hon blir en grundpelare för sitt kontor. Den praktikgemenskap hon 

upplever att hon befinner sig i idag, med sina kollegor, gör att hon blir ett redskap som andra i 

hennes praktikgemenskap kan ta hjälp av. Mediering handlar också om att låna kunskap av 

andra, vilket här blir aktuellt. Hon och kollegorna på hennes arbetsplats tar hjälp av varandra i 

de ärenden som dyker upp, om hon eller hennes kollegor upplever att något ligger utanför deras 

område, som kan vara utbildning eller IP6s område vård och omsorg, så går de vidare med 

ärendet till den kollega som besitter färdigheter att förstå ärendet ordentligt. Hur en person kan 

vara ett redskap för sin omgivning var något som IP7 reflekterade över; 

 

Jag tror att det funkar så när man har jobbat ett tag att då har man en verktygslåda som man kan 

använda sig av och i den här verktygslådan är det olika modeller, det är olika verktyg, alltså som man 

har lärt sig, som man har med sig, som man använder i vardagen då och det kan vara antingen när man 

sitter och pratar så här eller i en aktivitet eller annat. (IP7) 

 

Hon har förstått det som Lave och Wenger(1991) så flitigt poängterar, att lärandet är situerat. 

Lärandet sker hela tiden och ger oss redskap att lösa varje situation på olika sätt. IP7 jobbade 

ett tag som chef över en ledningsstab, och reflekterade över att det är bra att ha den erfarenheten 

för att kunna hantera sitt jobb som personalhandläggare idag, där en del i tjänsten är att vara ett 

stöd för cheferna. Hennes redskap, språket, spelar då roll för det nuvarande jobbet. Som 

chefsstöd är det nyttigt att ha kunskap om vilka processer det är som händer nu och allt det hon 

vet sedan innan och kan nu användas i sin nya roll. IP7 skulle förmodligen inte reagerat på 

samma sätt som till exempel IP2. Det är detta som berikar praktikgemenskapen, att de enskilda 

individerna kan bidra med sin egen verktygslåda och tillsammans bygga något som ger känslan 

av tillhörighet. Just att det är individerna tillsammans som grupp som bygger 

praktikgemenskapen så är det också individerna, ens kollegor, som bygger det situerade 

lärandet på arbetsplatsen, en tanke inte bara Lave och Wenger utan IP5 också förde fram. 

 

Men det är så att, du tar med dig, du träffar personer, behöver inte vara chefer det kan vara kollegor 

också, du tar med dig de dåliga exemplen och tänker att sådär ska jag inte vara eller sådär vill jag inte 

göra och samtidigt är det de goda exemplen som vart med och format vem man är. (IP5) 

 

Detta knyter tillbaka det situerade lärandet till appropiering, om att individerna inte är färdiga 

mästare inom sitt område utan att processen hela tiden fortsätter i ju med att nya medarbetare 

ständigt kommer dyka att upp och införliva något nytt till arbetsplatsens lärande. De 

medarbetare som befunnit sig längst på arbetsplatsen kan uppleva sig bemästra ett redskap, men 

det beror också på att resten av praktikgemenskapen och omgivningen sätter förväntningar på 

att de vid det här laget ska ha haft tillräckligt med tid för att kunna bemästra redskapen. IP5 
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säger att hon har med sig sina tidigare kollegor som riktmärke på hur hon vill och inte vill vara, 

vilket är ett utmärkt exempel på hur kontakten med verkligenheten är färgad, ens egen 

uppfattning är aldrig neutral utan påverkas av de händelser vi vart med om. Det är också den 

delen i medieringen som gör det situerade lärandet är så olika från en arbetsplats till en annan, 

för de som finns på arbetsplatserna kan ha olika situerade förväntningar på hur ett beteende i 

vissa situationer skall utföras eller inte. Sen är det med hjälp av redskapen som det blir klart för 

hur enskilda individer utför sina handlingar utifrån tidigare erfarenheter blandat med de 

förväntningar som finns. 

 

Sammanfattning av 6.3 

 

Intervjupersonerna har behärskat sina redskap så pass att de kan dela med sig av det på sina nya 

arbetsplatser och utveckla sitt arbete som de har idag. De har insett vikten av situerat lärande, 

och att omgivningen påverkar med sina förväntningar så pass att ens approprieringsprocess 

aldrig riktigt blir avslutad trots att intervjupersonerna behärskar ett redskap bra. 

Praktikgemenskapen upplevs som god och ett tillfälle för att dela med sig, utbyta och engagera 

sig i arbetsuppgifter samt lärande på arbetsplatsen. 

 

6.4 Att tillägna sig ett förhållningssätt 
 

En röd tråd som dök upp i intervjuerna var att det inte nödvändigtvis har varit en faktisk kunskap 

som intervjupersonerna fått med sig från sina tidigare arbetsplatser, utan det kan ha vart ett sätt 

att se på situationer (visuella redskap), hantera något som händer eller erfara att de bemöts på 

ett visst sätt. Deras inställning till sina tjänster och något som de approprierat fast de inte vet 

om det. För fastän redskapen approprieras genom faktiska situationer, så är situerade lärandet 

baserat på sin omgivning, och omgivningen kan dela kunskap om hur det är accepterat att agera. 

Däri ligger förhållningssätt. 

 

Och sen kan jag tänka många gånger att med PA-programmet och erfarenhet som man har tidigare att 

det kanske ger en del tyst kunskap, för jag kan många gånger tycka att som här när jag rör mig i en 

ganska teknisk miljö att folk men gud har de så, de där är ju bara sunt förnuft och sen inse att det här är 

faktiskt någonting som jag faktiskt har lärt mig.” (IP1) 

 

IP1 nämner att hon lärt sig ett sätt att tänka utan att aktivt ha lärt sig det, vilket Wertsch (1998) 

belyser då han pratar om att lärandet kommer i olika kontexter och ett beteende på tillexempel 

en arbetsplats lärs in och görs till något eget. Wenger(1998) diskuterar också samma sak samt 

lägger till att även om individer inte aktivt försöker lära in viss kunskap så gör de det ändå då 

den praktikgemenskap de befinner sig inom förverkligar det.  

 

En till känsla som dök upp som något både IP4 och IP5 erfarit med hjälp av tidigare 

arbetsplatser är känslan av respekt. IP4 uttryckte det som att hon genom att ha jobbat på golvet, 

ute vid brukaren, så känner hon att de människor hon möter i sitt yrke idag ger henne en slags 

yrkesvaliditet genom att hon ”vet hur det är”. 
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bemötande, respekt av att ”ja hon vet hur det är”. ”hon kan kavla upp ärmarna och köra på liksom”. 

(IP4) 

 

Hon trycker på att det av den anledningen har vart nyttigt att ha jobbat med något annat innan 

hon började att jobba inom HR. Medan IP4 pratar om hur det slitsamma jobbet i 

restaurangbranschen ger henne respekt av andra i sin nuvarande tjänst, gick IP5 mer in på hur 

inställningen hos två kollegor på en tidigare anställning påverkade henne. De två kollegorna 

såg alltid till att behandla alla patienter med respekt, ett förhållningssätt som hon har med sig 

än idag. 

 

Alla människor ska behandlas med respekt oavsett om det är en städare eller en väktare eller en 

utländsk besökare från någon jättestor enhet alla ska behandlas på sammas sätt. (IP5) 

 

IP5 uttrycker vidare att en arbetsplats var som en plantskola där hon lärde sig att inte vika för 

konflikter. Det kan grundas i att deltagandet i en praktikgemenskap ibland inte lär ut något att 

ta på, som en kunskap som att dra i lakan, utan kan lära ut ett sätt att hantera situationer på, på 

grund av en egenskap som finns i själva personen. (Lave och Wenger 1991) IP4 som jobbat 

inom restaurangbranschen insåg att det servicetänk som ingår i praktikgemenskapen faktiskt 

hängt med och fortsätter vara aktivt inom henne fastän hon bytt inriktning i yrkeslivet. 

 

En jätteviktig sak från mitt tidigare yrkesliv, service! Alltså service, tänker jag att, jag är nog ganska 

utpräglad sevicemänniska och mycket i det här jobbet är att ge service förutom att vara experten i vissa 

frågor där vi kan berätta hur det ska gå till och vad man får och inte får men att i den här konsultativa 

rollen så har man ett servicetänk som inte handlar om att jag tar över och gör ditt jobb utan hur kan jag 

underlätta kan liksom lotsa. (IP4) 

 

Studien av Elmholdt (2004) belyser på ett sätt det, att lärandet inte går att separera från det 

sociala. Vilket görs än mer tydligt genom att lärandet är situerat, och blandas med 

omgivningen och tidigare erfarenheter. Den tidigare erfarenheten service, har IP4 med andra 

ord lärt sig behärska och kan utifrån de förväntningar som finns i hennes nya arbetsplats 

utföra den redskapen trots en ny kontext. 

 

Sammanfattning av 6.4 

En approprieringsprocess innehåller inte enbart faktiska redskap utan också visuella redskap, 

och här har intervjupersonerna lagt vikt på vad mer från tidigare arbetslivserfarenheter de 

aproprierat och använder i sitt nuvarande arbete. Där ett situerat lärande är baserat på 

kontexter och det är beteenden inom dessa kontexter som lyfter fram förhållningssätt som 

intervjupersonerna approprierat. De förhållningssätten var respekt och service, som IP5 och 

IP4 påpekade att de har nytta av i sitt dagliga arbete. 

 



  

30 

 

7. Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att ta reda på om individer som arbetar inom HR upplever att 

tidigare arbetslivserfarenheter har haft betydelse för det arbete de har idag. För att kunna 

undersöka det så tog vi hjälp av två frågeställningar, på vilket sätt har tidigare 

arbetslivserfarenheter påverkat valet av nuvarande tjänst och hur använder sig individen av 

kunskaper och erfarenheter från tidigare arbetsliv i sitt dagliga arbete? För att vi ska kunna 

diskutera huruvida resultatet svarar på syftet behöver vi gå igenom om frågeställningarna har 

blivit besvarade.  

 

Det går att diskutera huruvida inte vi som forskare är färgade av uppfattningar från vår egna 

approprieringsprocess innan denna studie, och att vi är färgade av vår verklighet vilket bidrar 

till att analysen och denna diskussion blir färgad och inte neutral som forskare. Men samtidigt 

så är det precis det som är intressant, vad vi kan bidra med och vad har vi uppfattat som 

intressant ur vårt perspektiv. Mediering står också för att låna andras kunskaper, det är lånet av 

all teori och tidigare forskning som gör att vi kan bemöta det empiriska resultatet. 

 

Tidigare arbetslivserfarenheter har påverkat valet av nuvarande arbete i den grad att 

intervjupersonerna blev medvetna om vilka intressen de själva hade och vilka arbetsuppgifter 

som drev dem framåt till att vilja fortsätta utvecklas. Dessa intressen och känslan av att vilja 

utvecklas ledde till att många intervjupersoner valde att utbilda sig inom det område de ville 

jobba och sedan använda sig av sina tidigare arbetslivserfarenheter för att ta sig framåt till sitt 

nuvarande arbete. Det sätt som tidigare arbetslivserfarenheter har påverkat valet av nuvarande 

tjänst är deras strävan efter utveckling, att hitta en arbetsplats där de som individer känner att 

de kan växa och inte vara låsta i sina arbetsuppgifter. En stor drivkraft har vart om något dyker 

upp på arbetsplatsen, en utlysning om något på sidan av som verkar spännande, ett 

frågeformulär där de kan få ut sina tankar eller just att få jobba med människor men på ett annat 

sätt än i ett slitsamt yrke. 

 

Det tydligaste redskapet från tidigare arbetslivserfarenheter som används i dagens arbete kom 

från IP4 som tog upp sitt sätt att applicera matlagningsmoment som teambuilding, vilket i sig 

är ett sätt att påvisa hur hon behärskat en approprieringsprocess till den mån att hon kan använda 

de redskapen till en ny kontext. Men förhållningssätten upplevs vara det som mest påverkade 

hur de arbetade idag, samt hur lärandet på arbetsplatsen känns utvecklande. 

 

Utefter vårt resultat och medföljande analys kan vi se att appropriering är av största vikt 

gällande innehållet i denna uppsats samt allt som rör tolkning och beskrivning då materialet till 

stor del består av olika individers beskrivning av en eller flera händelser samt deras upplevelser. 

Det är upplevelserna under denna approprieringsprocess och rollerna inom 

praktikgemenskapen som vi vill undersöka, då i första hand hur de har påverkat individers val 

av senare yrke. I och med att det sociokulturella perspektivet i så stor utsträckning baseras på 

tolkning och subjektiv upplevelse ligger det väl till grund för det vi vill undersöka. 
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Hur intervjupersonerna använder sig av sin tidigare arbetslivserfarenhet i sina nya arbetsplatser, 

de har helt enkelt approprierat redskap från en arbetsplats som de insåg funkade bra och sedan 

implementerat där de är nu. De har använt sig att kunskapen om att en situation kan ge så mycket 

mer, som matlagningskurser kan leda till teambuildning. Nicholaus Clarke skrev i sin artikel 

att arbetsplatslärandet inte har ett enkelt sätt att beskrivas på, vilket vi har upptäckt också men 

att för denna studie lämpar sig den sociala aspekten som ett enkelt sätt att beskriva 

arbetsplatslärandet på. Vi kan inte heller separera händelsen från det sociala, vilket Elmholdt 

diskuterar, utan det är genom att till exempel bli en medlem i en praktikgemenskap, få tillgång 

att lära sig av långvarigt anställda kollegor som behärskad nödvändiga redskap för just den 

arbetsplatsen. Den situationen, att befintliga anställda lär upp nya kan i enkla mått ses som ett 

inlärningsprogram, vilket då som Ahlgren och Tett också kommer fram till stämmer. 

Lärandekulturen på arbetsplatsen formas av de interaktioner som uppstår. Detta kopplas till det 

situerade lärandet, som handlar om omgivningen blandat med tidigare handlingar samt de 

förväntningar som finns. 

 

7.1 Framtida forskning 

 

Under tidens gång med den här studien har vi allt mer känt hur intressant det vore att forska 

vidare om de andra aspekterna som upptäcktes i det empiriska materialet. Den främsta aspekten 

som väckte vår nyfikenhet var yrkesidentitet. Yrkesidentitet genom tidigare 

arbetslivserfarenheter och inom HR. Hur definierar sig människor som jobbar inom HR, finns 

det ett tankesätt som kan karaktärisera ut en viss typ av personlighet som dras till dessa yrken.  

 

7.2 Avslutande reflektion 
 

Vi vill lyfta fram att det är viktigt att ta reda på vilka redskap som personer tar till sig på olika 

arbetsplatser, för att kunna lära sig använda de redskapen vidare och inte låsa sig inom enbart 

ett handlingssätt. Vilket IP6 är ett tydligt tecken på, där hon lärde sig behärska sina redskap så 

pass att hon kunde se vilken stor kunskap hon besitter och således jobba för att inte förlora den 

utan att kunna bidra med ytterligare situerade lärande på en ny arbetsplats. Det sociokulturella 

lärandet finns i allt, vi kan inte sluta engagera oss i andra människor och på det sättet bidrar vi 

hela tiden till att lägga förväntningar på olika situationer. Baserat på vad intervjupersonerna 

yttrade så har den tidigare arbetslivserfarenheten vart av stor vikt för att förstå vart de vill jobba 

och för att kunna utvecklas inom sina intressen. 
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Bilaga 1: Missivbrev 
 

Hej, 

 

Vi är två studenter på Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala 

Universitet och ska nu till att skriva en C-uppsats inom Pedagogik med inriktning mot vuxna 

och arbetsliv C. 

Vår uppsats syftar till att undersöka hur individer som arbetar inom HR upplever att tidigare 

arbetslivserfarenhet har haft betydelse för det arbete de har idag. 

 

Deltagandet i denna studie är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt medverkande under 

studiens gång. Ditt deltagande är anonymt och den information som du delar med dig av 

kommer att vara konfidentiellt. Vi kommer vid intervjutillfället använda oss av ljudinspelning 

men kommer efter att det transkriberas att radera det inspelade materialet. Endast vi och våra 

handledare kommer ta del av materialet. 

Vi beräknar att intervjutillfället tar ungefär 30-40 minuter och kommer att ske överenskommen 

plats och planeras att göras under vecka 49.     

  

Har du frågor om studien eller önskar mer information är du välkommen att kontakta oss: 

Katharina Ekman, mobilnummer, mail 

Rebecka Thorell, mobilnummer, mail  

Handledare; Emma Abrahamsson, mail 

  

Med vänliga hälsningar, 

Katharina Ekman och Rebecka Thorell 
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Bilaga 2: Samtyckesformulär 
 

Härmed intygas att jag väljer att deltaga i studien. 

 

Jag har erhållit muntlig och skriftlig information angående intervjustudien om patienters 

uppfattning av rehabiliteringen efter total knäledsplastik.  

 

Alla personuppgifter samt inspelningen av intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Jag 

har haft möjlighet att ställa frågor och är medveten om att jag när som helst har möjlighet att 

avbryta mitt deltagande.  

 

 

____________________  __________________ 

Ort   Datum 

 

 

__________________________________ 

Namnteckning 

 

 

________________________________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3: Intervjuguide 
 

      Bakgrund - Vill du berätta lite mer om dig själv? 

 Utbildning 

 Fakta om nuvarande arbetsplats 

 

Tidigare arbetsliv - Berätta om ditt tidigare arbetsliv 

 Arbetsuppgifter/roll i arbetet 

 Sociala strukturer/informella ledare  

 Vad har du tagit med dig från ditt tidigare arbetsliv? 

 

         Nuvarande arbetsplats 

 Vad från tidigare arbetsplatser har lett till att du har denna position, sökte hit till den här 

tjänsten. 

 Hur kan du använda dig av ditt tidigare lärande i din nuvarande tjänst? 

 

 


