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Abstract 
 
 

The purpose of the study is to analyze what conditions the specific company provides 

employees to enable organizational learning. To clarify the framing of the study a few 

quastions has been specified to narrow the issu. The questions that has been used are: what 

opportunities does the company creat to enable organizational learning and how does the 

emplyees contribute to organizational learning.  

 

In the search of knowledge to the previously questions this study becames a qualitative study 

with an ethnographic approach based on observations and interviews. This method gives the 

knowledge that makes us understand the actions that takes place in the oraganization and the 

shared image the oraganization provides. An understanding for the employees and the 

organization has been achived after compiling the empirical material from observation notes 

and transcripts from the interviews 

 

In the work whit the analysis the empirical material based on transcripts and observation notes 

has been the main material. The analys is made and constructed acording to an three dregres 

division of interpretation. By using the three degrees of interpretations in the work whit the 

material the results has been presented together whit an analysis. 

 

The result shows how organizational learning within the company is made possible by the 

opportunities for learning the individuals are given. The company provides oppertunerties for 

the individual to learn and for the new learning to transfer to the group then. By creatning 

oppertunites for the group to learn it enabels the learning to then be used by the organization. 

These possibilities to learn show how the company creates opportunities for organizational 

learning. With support from the empirical results we can see that the individuals and the 

organization allows development and learning for eachother. There is a mutual dependency 

where one would not work without the other. This provides opportunities for organizational 

learning and continued development of the company despite the small professional skills the 

individuals carries whit them entering the comany.   
 
 
 
 

Keywords: Oragnization, learning & organizational learning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 
 

Sammanfattning  
 

Syftet med studien har varit att undersöka vilka förutsättningar det specifika företaget ger 

medarbetarna för att möjliggöra ett organisatoriskt lärande. För specificera undersökningen 

har en frågeställning ställts upp med frågor som; vilka möjligheter till organisatoriskt lärande 

skapar företaget och hur bidrar medarbetarna till ett organisatoriskt lärande.  

 

I sökandet efter kunskaper till den uppställda frågeställningen byggde studien på kvalitativa 

undersökningar med etnografiska tillvägagångsätt i form av observationer och intervjuer. 

Kunskaper kunde hämtas i de empiriska material som sammanställdes från observations 

anteckningar och transkriptioner av intervjuerna. Metoden gav kunskaper om handlingar och 

meningsstrukturer som bidrog med en ökad förståelse för medarbetaren och organisationen.  

 

I analysarbetet blev det empiriska materialet, transkriberingarna och observations 

anteckningar, analyserat. Tolkningen av detta empiriska material kunde analysarbetet ske i tre 

steg. Med hjälp av olika grader av tolkningar har teman plockats ut ur materialet som 

presenterats som ett resultat samtidigt som de analyserats.  

 

Resultatet visar hur ett organisatoriskt lärande inom företaget möjliggörs genom att individen 

ges förutsättningar till lärande. Företaget öppnar upp för att individen ska kunna få utrymme 

att lära och att medarbetarnas lärande ska kunna ta sig in i gruppen för sen kunna användas av 

organisationen. Dessa möjligheter visar hur företaget skapar förutsättningar för ett 

organisatoriskt lärande. Med stöd från empirin visar resultatet att individerna och 

organisationen möjliggör varandras möjliggörande till lärande. Det är ett ömsesidigt beroende 

där det ena inte skulle fungera utan de andra. Detta ger möjligheter för ett organisatoriskt 

lärande och en fortsatt utveckling hos företaget trots den låga ingående yrkeskompetensen. 

 

 
 
 

Nyckelord: Organisation, lärande & organisatoriskt lärande  
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1.0 Inledning 

 
Genom olika tidsepoker har samhället, hur vi lever och hur vi arbetar förändrats. I och med 

den tekniska utvecklingen lämnade flera de traditionella egenförsörjande familjehemmen för 

att söka arbete hos utomstående arbetsgivare. Den egenförsörjande kärnfamiljen blev nu helt 

plötsligt beroende av en utomstående arbetsgivare. Detta beroende förhållande förändrade 

samhället, levnadsvanor och arbetet för den egna personen (Eriksson-Zetterquist, Kalling & 

Styhre, 2006, s.35-36). De industriella arbetet som skapades i och med den tekniska 

utvecklingen blev, och är fortfarande idag trots utveckling genom åren, ett väldigt statiskt 

arbete där människan blir ett av många kugghjul i en större maskin. I och med detta nya 

arbetssätt växte de fram effektivitetsteorier för produktionerna och nya moderna idéer om 

arbetsprocesser tog plats i fabrikerna. En välkänd och populär sådan blev Fords ”löpande 

band principen” där arbetet mekaniserades och blev ännu mer monotont. I arbetsuppgiften var 

de inte relevant för individen att lära sig mer än de som krävdes för ett utförande av den 

specifika arbetsuppgiften man var tilldelad (Eriksson-Zetterquist et.al, 2006, s.34, 56).  

 

Utvecklingen slutade dock inte där utan har fortsatt framåt och idag går vi mer och mer ifrån 

ett industrisamhälle (Schön, 2007, s.509). I och med dessa förändring har det växt fram nya 

teorier om arbetsprocesser. I dessa teorier ses människan inte längre bara som ett kugghjul i 

en större maskin eller en del av en produktion. Idag är människan och dennes möjligheter till 

lärande en tillgång för verksamheterna och ett måste för en organisations fortsatta utveckling. 

Lärande har i stor utsträckning tidigare bara förknippats med skolan och den utbildning som 

ges i de unga åren, man examinerades för att sen kunna anse sig ha kunskaper genom livet. 

Men på grund av den ständiga efterfrågan efter nya kunskaper så är lärandet idag inte längre 

något som är begränsat till de tidiga skolåren. Tack vare de nya moderna teorierna om arbete 

har sökandet efter nya kunskaper förflyttas in i arbetslivet. Man är idag både som individ och 

företag tvungen att ständigt utvecklas, förbättras och förnyas. Detta tvingar företagen 

inkludera lärande i arbetet för att kunna överleva på en globaliserad marknad vilket har 

resulterat i att begrepp som livslångt lärande och organisatoriskt lärande har blivit aktuella för 

arbetslivet (Illeris, 2007. s.261; Dahlstedt & Olson, 2013, s.110).  

 

När livslångt- och organisatoriskt lärande fick mer uppmärksamhet inom arbetsplatser blev 

individs lärande en central del i utvecklingen (Dahlstedt & Olson, 2013, s.122; Docherty, 

1996, s.11-12). Det är inte bara individen i sig som fick en ny betydelse, de moderna 

strategierna ville nu skapa ett lärande i arbetet både för individen och för organisationen. Det 

är därför vanligt att man idag arbetar i team och i projektgrupper, att man anordnar 

utvecklingsmöten, morgonmöten samt att man erbjuder medarbetare inom företaget att gå 

kompetensutbildningar. Detta ger möjlighet för medarbetarna att integrera med varandra 

vilket ses som en möjlighet för att kunna föra vidare kunskap från en individ och öka 

kompetensen i en sammansatt grupp. Genom att skapa handlings- och interaktionsutrymmen 

på arbetsplatsen skapas de förutsättningar för ett organisatoriskt lärande (Docherty, 1996, s. 

26).  
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1.1 Problemformulering 
 

De förändringar som har skett i samhället och globaliseringen har bidragit till nya sätt att se 

på arbetet. Tack vare dessa förändringar har nya perspektiv på lärande växt fram och tagit 

plats i arbetslivet. En av de moderna idéerna handlar om en organisations lärande och en 

viktig del för att möjliggöra detta är individens förutsättningar till lärande genom arbetet. En 

organisations lärande och dennes medarbetare blir därför relevant att studera ur ett 

arbetslivspedagogiskt perspektiv. Fenomenet befinner sig inom ramen för lärande, 

organisatoriskt lärande och individens roll i arbetslivet vilket är fenomen som Ellström och 

Hultman (2004) berör i deras förklaring av pedagogik i arbetslivet.  

 

Eftersom lärande har blivit en viktig del av arbetslivet är det intresse att studera de 

möjligheter som ges till lärande och utveckling för individen och hur detta möjliggörs av 

organisationen. I denna studie studeras vilka förutsättningar som medarbetarna ges för lärande 

och hur detta i sin tur möjliggör ett organisatoriskt lärande på det specifika företaget som valts 

för studien. Man kan ställa sig frågan hur dessa personer lär genom arbetet, både formellt och 

informellt samt hur lärandet påverkar individen och organisationen? Det primära intresset för 

studien är att få en förståelse för hur medarbetarna lär genom arbetet och hur det i sin tur 

möjliggör ett organisatoriskt lärande.  

 
 

1.2 Syfte  
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar medarbetarna ges för att 

möjliggöra ett organisatoriskt lärande.  

 

1.3 Frågeställning  
 

För att besvara syftet kommer följande frågeställning användas: 

 

1. Vilka möjligheter till organisatoriskt lärande skapar företaget? 

2. Hur bidrar medarbetarna till ett organisatoriskt lärande? 
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2.0 Tidigare forskning  
I ett inledande skedde av studien är det relevant att skapa sig en medvetenhet kring tidigare 

forskning rörande det specifika ämnet. Ämnet och huvuddelen av studien bygger på ett fokus 

kring ett organisatoriskt lärande. Forskning som därför blir intressant att ta del av i samband 

med denna studie är forskning kring organisatoriskt lärande men det är även relevant att ha en 

förståelse för forskning som gjorts i angränsande områden som lärande organisation, 

kunskapsarbete och kunskapsledning. Genom att sätta sig in i detta material kan man se vilka 

forskningsfrågor som redan besvarats av andra men även se hur dessa forskare förklarar de 

studerade fenomenen.  

 

2.1 Övergripande om forskningsområdet 
 

Forskning som berör organisatoriskt lärande fokuserar på de lärprocesser som sker runt 

omkring men även inom organisationen. Detta gör att den specifika forskningsinriktning 

tenderar att sammanstråla med en del närliggande forskningsområden som studerar kunskap 

och kunskapsbildning i och emellan organisationer, ett s kallat kunskapsarbete. Den tidigare 

forskning som blir relevant är väldigt bred men kan här sammanfattas under temat lärande i 

organisationer. Området syftar till att ge information om lärande i organisationer och studera 

de förutsättningarna som ges för lärande, de processer som finns inom företaget samt 

resultaten av detta lärande. Forskningen om lärande i organisationer kan grovt delas in i fyra 

fält som illustreras i figur 1.   

 

 

 

  

 
  
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Figur 1. Illustration av forsknings området, Easterby-Smith & Lyles, 2011. 
 

Den centrala delen för denna studie blir tidigare forskning som specifikt berör de 

organisatoriska lärandet vilket medför ett fokus på det individuella och det kollektiva lärandet 

inom organisationen. Med det organisatoriska lärandet som utgångspunkt blir därför 

forskning som beskriver lärandet och lärandeprocesserna både på en individuell men även en 

kollektivnivå av intresse. Inom det valda forskningsområdet är en återkommande diskussion 

frågan om vem det är som faktiskt lär, är det individen, organisationen som om den vore en 

individ, eller är det kollektivet (Cook och Yanov, 1993). 
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2.2 Tidigare forskning om lärande för individen i organisationen  
 

I forskning om organisatoriskt lärande diskuteras bland annat huruvida organisationer 

överhuvudtaget kan lära eller om organisatoriskt lärande måste betraktas som något likartat 

med individuellt lärandet. Argyris (1999, s.157) förklarar organisatoriskt lärande utifrån ett 

perspektiv som lägger fokus på individen i organisationen och menar att organisationen består 

pusselbitar som tillsammans ger upphov till och förstärker detta mönster. Individerna agera 

som agenter för organisationen och producerar det beteende som leder till lärande. Olika 

studier belyser olika delar som påverkar lärandet för individen inom en organisation.  

 

Även om Wallo (2008) undersökte relationen mellan lärande och ledarskap i en industriell 

verksamhet kan hans idéer om en ledares påverkan för individens lärande göras betydande. På 

grund av ledarens synsätt har denne en viss repertoar av aktiviteter för att främja lärande. De 

verksamheter ledaren initierar för att utbilda personalen har enligt författaren en 

verksamhetsnära koppling. Det anpassningsinriktade och det utvecklingsinriktade lärande 

påverkas enligt honom av hur ledaren ser på lärandet samt vilka aktiviteter och roller ledaren 

använder sig av i främjandet av lärande hos de anställda. Det anpassningsinriktade lärandet 

används av ledare med en planerad process som sker under formella former. Det 

utvecklingsinriktade lärandet har ett bredare synsätt och lärandet pågår enligt denna process i 

de anställdas dagliga arbete. Synsättet medför inte att utbildning måste vara planerad utan 

lärotillfällen kan ske spontant genom exempelvis lösning av problem som medarbetare stöter 

på i den dagliga verksamheten. 

 

Wilhelmsson (1998) studerade samtal på arbetsplatser och undersökte deltagarnas 

samtalsbeteende och samtalets betydelse för lärande i arbetet. Hon menar att utbyte av 

erfarenheter och tankesätt skapar en gemensam förståelse för omgivningen och poängterar 

samtal avgörande roll i den lärande processen. Detta möjliggörs genom att medarbetarna 

förändrar sitt sätt att förstå och skapar samtidigt en medvetenhet kring andras sätt att förstå. 

 

Dewey (1997) har haft ett stort inflytande på den pedagogiska forskningen och hävdar att 

individen, som i detta fall kan förstås som delarna i en organisation, lär som en reaktion på 

och i kommunikation med sin omgivning. Han menar att när våra vanor störs kommer vårat 

handlande att ske genom impuls och vi kommer därmed få nya erfarenheter. Beroende på 

omfattningen av reflektionen som skapas av impulsen som gjordes förändringar de vanorna vi 

har. Därmed utvecklar vi nya rutiner som sen används för att ett nytt sätt oss hantera tillvaron. 

Enligt hans definition lär individen i ett socialt samspel men han anser även att definition 

behöver kompletteras med vad som lärs. Resultatet av lärprocessen och hur det går till är 

beroende av samspelet som sker med omgivningen. Allt lärande sker genom individens 

samspel med sin omgivning och därmed skapas ett kulturpåverkade perspektiv.  

 

Även om organisationen i detta fall är beroende av det individuella lärandet menar Granberg 

och Ohlsson (2005, s.231) att vi inte kommer undan den komplexitet som utmärker 

människors samspel. Detta förutsätter ett kollektivt lärande till följd av kommunikativa 

handlingar. Individer i olika gruppkonstellationer skapar förståelse för olika sätt att hantera 

uppgiften. Det spelar ingen roll hur mycket var och en av organisationens medlemmar 

utvecklar sin kompetens inom ramen för den egna uppgiften. För att organisationen ska kunna 

dra nytta av erfarenheter och lärdomar måste kommunikationen fungera. Det måste etableras 

en struktur i organisationen som möjliggör föränderlighet och innovation.  
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2.3 Tidigare forskning om organisatoriskt lärande 

  
Forskningen som finns kring organisatoriskt lärande är mycket omfattande vilket resulterar i 

en omfattande mängd publicering. Organisatoriskt lärande var ett populärt forskningsfält 

under sextiotalet och fick ytterligare popularitet under åttio- och nittiotalet. De olika forskarna 

har studerat fenomenet organisatoriskt lärande utifrån olika perspektiv. Samtliga har tagit 

hänsyn till förutsättningar för skapandet av gemensamma mentala bilder, organisationens 

kunskap, värderingar som förändras och leder till en förbättrad problemlösningsförmåga för 

att organisation ständigt ska kunna utvidga sina möjligheter att själv skapa sin framtid. 

Teorierna om organisatoriskt lärande har främst haft sin bas i den kognitiva teoritraditionen 

men på senare tid har även forskare från teoretiska discipliner såsom kulturteorin intresserat 

sig för problematiken. I och med att det finns olika typer av teorier om organisatoriskt lärande 

med skilda vetenskapliga utgångspunkter kan det finnas anledning att låta denna mångfald av 

synsätt förklara olika delar av organisatoriskt lärande. 

 

Argyris (1999, s.157) förklarar och definierar organisationen som ett arrangemang av olika 

delar som bildar en helhet. Ett system av återkoppling bidrar till att delarna och helheten 

bibehålls. Koordinationen av olika delar i en organisation är med andra ord det som skiljer en 

organisation från en grupp. En grupp är inte per automatik en organisation förrän den 

organiserat sig med olika funktioner och roller som kan koordineras för att hantera uppgiften. 

En organisation innefattar en eller flera grupper som utgör en större helhet. En frågeställning 

som diskuteras är var kunskapen skall finnas för att lärande skall kallas för organisatoriskt. 

Även om lärande betraktas som individuellt måste kunskap föras in i organisationen och i det 

organisatoriska minnet för att lärandet ska åberopas som organisatoriskt (Simon, 1991). 

 
         "I en mer filosofisk mening kan aldrig en organisation lära sig, på samma sätt som en individ.  

            Med organisatoriskt lärande avses här i stället hur det utvecklas gemensamma insikter,  

            kunskaper och andra mentala bilder." (Müllern & Östergren, 1995 s.15) 

 

Ellström är en välkänd svensk professor i pedagogik vid Linköpings universitet har inriktat 

sin forskning på organisationsteori, förändringsprocesser, utbildning och lärande i arbetslivet. 

Även han menar att en viktig arena för samspel och lärande i organisationer är de olika möten 

där arbetsgrupper kommer samman kring den gemensamma uppgiften. Dessa mötesplatser 

kan bli forum för beslutsfattande, utförande av uppgiften och möjlighet till kritisk reflektion 

kring rutiner och arbetsmetoder (Ellström & Hultman, 2004, s.96-97). Arbetsgrupper där 

individer fungerar bra tillsammans generera en effektiv organisation.  

 

Brown och Duigid (1991) beskriver organisatoriskt lärande som en social konstruktion ur ett 

perspektiv som har den dagliga verksamhetens som fokus. Organisatoriskt lärande är något 

som sker i interaktion mellan aktörer och vars villkor styrs av sammanhangets förutsättningar. 

Deras perspektiv har sett till hur arbetet får medarbetaren i praktiken att anpassas och de kan 

därmed anses påverkas av det sociala sammanhanget. Även Cook och Yanow (1993) 

utvecklar ett perspektiv som i hög grad frigör sig från det kognitiva synsättet på 

organisatoriskt lärande och ser organisatoriskt lärande med en grund i social 

konstruktionistiska teorier. De argumenterar, av flera skäl, för ett kulturteoretiskt perspektiv 

på organisatoriskt lärande. För det första är det inte en individuell aktivitet utan gruppen som 

utgör fokus i dessa teorier. För det andra ger kulturteori en större möjlighet att empiriskt 

analysera på gruppnivå det vill säga gemensamma antaganden, normer, värderingar och språk 

för att karaktärisera lärprocessen. Den främsta anledningen är att perspektivet ger stora 

möjligheter att empiriskt analysera olika människors förutsättningar för organisatoriskt 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Professor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pedagogik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Link%C3%B6pings_universitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Organisationsteori
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6r%C3%A4ndring
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsliv
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lärande. Via studier av hur interaktionen mellan olika aktörer i den dagliga verksamheten sker 

kan förklaringar göras kring hur ett organisatoriskt lärande möjliggörs. Tack vare den 

kulturteoretiska traditionen förklaras en syn på hur framväxandet av gemensamma innebörder 

och meningsskapandes sker (Smircich och Morgan, 1982).  

 

2.4 Sammanfattning  
 

I detta avsnitt förklaras kortfattat den omfattande mängd forskning som finns kring 

organisatoriskt lärande då det kan förstås som ett komplext begrepp. Begreppet angränsar till 

flera forskningsområden som har studerats ur flera olika perspektiv. I den tidigare forskningen 

redovisas flera teoretikers idéer kring individens lärande i en organisation men även vad som 

påverkar de organisatoriskt lärande.  

 

Tidigare forskning som berör hur individens lär på arbetsplatsen har av andra forskare 

argumenterats påverkas av ledarskap, samtalen och skapandet av gemensam bilder. 

Individerna kan även utifrån tidigare forskning anses vara en viktig del för att förstå en helhet 

i det organisations lärande. Forskning inriktad på organisatoriskt lärande har studerats med 

olika perspektiv och förutsättningar som möjliggör organisatoriskt lärande. I denna forskning 

framkommer hur organisationen i sig inte anses kunna läras utan att organisationen istället 

måste skapa förutsättningar för sociala konstruktioner och interaktion. För att organisationen 

ska lära måste lärandet uppstå inom den kollektiva gruppen.  

 

Den nämnda forskningen utgör en grund till denna studie och har presenterats som 

vetenskapligt relevant. Forskning som delgivits har bidragit med en förståelse för hur de 

fungerar på de specifika företaget som är aktuell för denna studie.  

 

3.0 Teoretiska utgångspunkter  

 

I detta avsnitt kommer de teoretiska utgångspunkter som görs gällande för studien att 

presenterats för att ge en inblick och förståelse för de relevanta teorier som fortsättningsvis 

kommer att användas. Syftet med detta är att beskriva de utgångspunkter jag valt att använda 

mig av i både Illeris idéer om lärandeprocessen och i Kolbs idéer om erfarenhetslärande. 

För att förklara det organisatoriska lärandet i helhet så har jag valt att ta utgångspunkt i 

Crossan, Lane & Whites modell (1999). Modellen förklarar hur kunskap rör sig från individ 

till arbetsgrupp och organisation och även hur kunskap rör sig från organisation till 

arbetsgrupp och individ. Nedan följer en mer ingående redogörelse av teorierna samt en 

sammanfattning som beskriver det analytiska ramverket. 

 

3.1 Lärande  

 
Ordet lärande är ett brett begrepp som kan innefatta flera aspekter. Med hjälp av Illeris (2007, 

s.13) vill jag börja förklaringen av lärande genom att använda hans definition av lärande. 

Illeris (2007) menar att ” lärande är varje process som hos levande organismer leder till en 

varaktig kapacitetförändring som inte bara beror på glömska, biologiskmognad eller 

åldrande”. Illeris förklarar att definitionen medvetet gjordes väldigt bred för att inte utesluta 

några processer vilket ger en bra förståelse för komplexiteten som följer med begreppet 

lärande. För att tydliggöra denna komplexitet och specificera denna varaktiga 

kapacitetsförändring utvecklas definitionen av lärande genom att förklara grunderna för en 

lärandeprocess. Dessa processer förklarar lärande genom; resultatet av läroprocessen hos den 
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enskilde, de psykiska processerna och samspelsprocesset mellan individen och dennes 

materiella och sociala omgivning.  

 

Med hjälp av Illeris (2007, s.37-38) kan lärandets fundamentala processer och förstås med 

hjälp av figur 2. Denna visar hur lärandet sker i ett samspel av två olika processer - 

tillägnelseprocessen samt samspelsprocessen. Modellen illustrerar även hur de två 

processerna består av de tre dimensioner som påverkar lärandet - innehållsdimensionen, 

drivkraftsdimensionen och samspelsdimensionen. Förhållandet mellan de olika dimensionerna 

visas med två dubbelriktad pilar. Den ena pilen går mellan individen och omvärlden och den 

andra pilen går mellan innehållet och drivkraften. Det framgår tydligt att han anser att båda 

dessa processer måste vara aktiva för att ett lärande hos individen ska ske.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Lärandets fundamentala processer av Illeris, 2007.  

 

I tillägnelseprocessen går en dubbelriktad pil mellan innehåll och drivkraft. Anledningen till 

detta är att modellen avser att förklara vad individen har för förutsättningar i mötet med något 

som ska läras och förstås. Innehållet representerar det som ska läras medans drivkraften 

representerar individens motivation att vilja möta innehållet och lära sig något. I vilken grad 

tillägnelseprocessen sker är därför beroende av vad innehållsdimensionen skapar för 

motivation hos individen för att denne ska ta till sig lärandet. Detta är en individuell process 

som sker i mötet med något nytt och där nya impulser kopplas samman med tidigare och 

relevanta kunskaper.  

 

Samspelsprocessen förklaras även den genom en dubbelriktad pil men här går pilen mellan 

individen och omvärlden. Denna pil avser att förklara hur lärande påverkas av samspelet 

mellan individen och omgivningen. Samspelsdimensionen påverkar i vilken grad 

kommunikation och samarbete sker med omgivningen. Samspelsprocessen som helhet 

beskriver vad som sker mellan individ och omvärld och är något som pågår under hela den 

vakna tiden (Illeris, 2007, s.38 f.f).  

 

Även om Illeris (2007) teori om läroprocesser ger en bra bild av vad som påverkar individen i 

möte av ett lärande så saknar den en djupare förklaring. Som komplement till denna vill jag 

koppla samman läroprocessen med erfarenhetsbaserat lärande. För att få en bättre förståelse 

för de medarbetare som finns i företaget behövs det en förståelse för hur erfarenheterna 

skapas och hur tidigare erfarenheter påverkar individens fortsatta lärande och beteende.  

Med stöd av den amerikanske psykologen David Kolb (2015) och hans idéer tar studien även 
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en utgångspunkt i individens lärande utifrån hur konkreta erfarenheter och upplevelser 

påverkar individen till ett nytt lärande. Kolb (2015) menar att kunskaper utvecklas genom att 

erfarenheterna omvandlas till konkreta begrepp och teorier som i sin tur går att applicera i nya 

situationer. Detta erfarenhetslärande beskriver hur lärande skapas aktivt av individen. Denna 

beskrivning av omvandling från kunskap till lärande beskrivs som erfarenhetsbaserat lärande 

genom loopar. Till skillnad från andra teorier tar han avstånd från att betrakta lärandet som en 

cirkel. Lärandet kan börja var som helst i en loop och måste inte återgå till en speciell punkt 

istället beskrivs erfarenhetsbaserat lärande steg för steg i en serie av loopar kan man följa hur 

individen lär sig genom erfarenheter. Ett praktiska utforskande resulterar i insikter om vad 

som sker när man handlar utifrån en viss befintlig kunskap eller erfarenhet. Dessa konkreta 

upplevelser leder till reflektion hos individen. Denna reflektion är en förutsättning för att 

individen ska kunna bilda abstrakta begrepp och en egen teoribildning. Dessa egna begrepp 

uppstår när individen drar egna slutsatser utifrån den konkreta upplevelserna. När individen 

har skaffat sig erfarenheter samt nya teorier och begrepp så kommer individens 

handlingsmönster att ändras (Illeris, 2007, 74-75). Nya angreppssätt kommer uppstå i nya 

situationer och det är när denna frekvens upprepas i loopar som det sker ett lärande. 

 

3.2 Organisatoriskt lärande 

 

För att förstå ett organisatoriskt lärande behövs det en förståelse för vad som sker och vad 

som krävs inom en organisation. Organisatoriskt lärande blir därför ett komplext begrepp som 

består av flera delar. Själva begreppet organisatoriskt lärande betonar hur organisationen 

måste skapa möjligheter och lämna utrymme för individer och arbetsgrupper att kunna 

utvecklas och läras. Anledningen är att det argumenteras vara först då som organisationen kan 

utvecklas (Müllern och Östergren, 1995) En central del i detta tänkande är att det måste finnas 

en balans mellan produktion och handling inom företaget men att det även krävs utveckling 

och reflektion för att inte stanna upp utvecklingen.  

 

Organisatoriskt lärande är komplext begrepp som strävar efter att uppnå utrymme för att 

erfarenheter, föreställningar och förhållningsätt. För att de ska spridas bland organisationens 

medlemmar förmedlas de genom förändring av organisationens rutiner, praxis och utbud 

(Docherty, 1996, s.37). För att ett lärande ska kunna överföras och möjliggöra ett 

organisatoriskt lärande så krävs det kommunikation men framför allt att det finns 

gemensamma artefakter för att förstå varandra (Senge, 1995, s. 221). Men hjälp av ett 

sociokulturellt perspektiv kan språket som används av medarbetarna förklaras vara en artefakt 

som är centrala för lärandet. Artefakter kan förklaras som de redskap som människan 

använder för att beskriva, förstå och tänka kring omvärlden. En av de vanligaste artefakterna 

och kanske den viktigaste som vi använder är just språket. Med hjälp av språket har 

individens möjlighet att forma de egna tankarna till uttryckt som då kan föras vidare till andra. 

En utvecklad bild av hur denna typ av lärande påverkar varaktiga förändringar i bland annat 

organisationens strukturer och policys. Detta blir en konsekvens av ett samspel mellan olika 

processer där individers och arbetsgruppers lärande vinner erkännande av ledningen och 

byggs in, likt ett kollektivt minne. Detta kommer i sin tur att påverka individers och gruppers 

handlande.  

 

För att förklara detta har jag valt att ta utgångspunkt i Crossan, Lane & Whites (1999) 

beskrivning av organisatoriskt lärande. I figur 3 illustreras hur individuellt, kollektivt och 

organisatoriskt lärande kopplas samman med hjälp av fyra olika processer. Processerna är 

indelade på tre olika nivåer (individ, grupp och organisation) och är nivåbundna samt följer 

den utritade ordningen. Insikt och interpretation är bundna till den individnivån men 
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integrering och institutionalisering hör till gruppnivån. Dessa processer kan liknas med ett 

organisationsklister som håller samman struktur och organisationens lärande. Med hjälp av 

modellen kan man se hur lärandet börjar på en individnivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Beskrivning av organisatoriskt lärande av Crossan, Lane & Whites, 1999.  

 

Individen kommer till insikt om något och kan beskrivas som en intuitiva process där ett 

mönster framträder för individen utifrån dennes personliga erfarenheter. När individen skapar 

en inre modell av yttre företeelser kallas det internalisering och detta är grunden för alla mer 

utvecklade mentala funktioner. På denna nivå är insikten en viktig del eftersom den är 

kopplad till individen och för att organisationen aldrig kommer kunna komma till insikter 

(Ellström, 1996, s.76).  

 

Efter att individen har kommit till insikt ska interpretation ske för att möjliggöra ett 

organisatoriskt lärande. I denna process blir tolkningen och förståelsen av insikten från 

individens något som överför den till de andra i gruppen genom ord och handlingar. För att 

kunna gå från insikten på individnivå till gruppnivå så krävs det här ett gemensamt språk och 

kommunikation. Tolkningen av insikten blir på gruppnivån en kollektivprocess och skapar en 

gemensam bild av verkligheten. För att ett kollektivt lärande ska kunna ske så måste tankar 

och kompetens får möjlighet att delas inom organisationen. Det är först då som medlemmarna 

kan uppnå en gemensamma bild och ett kollektivt lärande kan därför beskrivas som något 

socialt konstruerat. Det kollektiva lärandet uppstår när erfarenhet öppet delas och 

medarbetarna tillsammans diskuterar och tolkar uppgifter och problem som ska lösas 

(Granberg & Ohlsson, 2005, s.228). Denna process är beroende av en kommunikation som 

öppnar upp för det berättande samtalet, det gemensamma reflekterande samtalet och det 

gemensamt intentionsskapande samtalet. Det är genom dessa samtal det skapas ett likartat 

synsätt och förhållningssätt. Dessa tre samtal möjliggör att det specifika blir något generellt 

och att det privata blir offentligt inom organisationen. Här blir det enskilda lärandet blir 

istället något gemensamt. Det som skiljer det kollektiva lärandet från summan av samtliga 

individers lärande är resultatet av denna delningsprocess. Denna process kan endast ske 

genom att individerna själva lär och sen väljer att dela med sig av sina tankar, erfarenheter 

och sin kompetens till kollektivet. Detta gör att det kollektiva lärandet inte är beroende av 

individerna i sig. Även om en enskild person skulle lämna organisationen kommer den 

lärande gruppen leva kvar.  



14 
 
 

 

Nästa steg i möjliggörandet av organisatoriskt lärande är integreringsprocessen som börjar på 

gruppnivån och avslutas på organisationsnivån. I denna process görs de gemensamma 

föreställningarna som har utvecklas i organisationen om till individens egna som därmed 

villigt anpassar de egna handlandet. Detta steg karakteriseras av delad förståelse och en 

ömsesidig anpassning. Språket och dialogen får en central roll även här och de kan ske 

spontant och informellt men kan även vara strukturerade. Institutionalisering är en process 

som sker på organisationsnivå och är tillfället då organisationen garantera att visa rutinerade 

handlingsmönster tar plats i verksamheten. (Docherty, 1996, s.18) 

 

Genom interpretation och integreringsprocessen tar sig insikten från individen in i gruppen 

och som där omvandlas till en gemensam bild och uppfattning. Men för att förstå 

organisatoriskt lärande så är det viktigt att se hur informationen tar sig från denna 

gemensamma bild ner till individen så att denne tar till sig den nya bilden och anpassar sitt 

handlande därefter. Processen som beskriver lärandet från individ till organisation och från 

organisation till individ sker i två utomstående processer som beskriver i vilken riktning 

lärandet rör sig. Med vidarebefordra menas lärande som börjar på individnivå och fortsätter 

över till gruppnivån för att sluta på organisationsnivån. Här kännetecknas lärande av ett 

kritiskt ifrågasättande som utmanar det lärda sättet att arbeta. Detta lärande uppmuntrar nya 

och kreativa lösningar. Denna process möjliggör att kunskaper kan ta sig från individer in i 

organisationen.  Med återkoppling beskrivs de lärande som börjar på organisationsnivå för att 

sen ta sig ner till individnivå. Detta står för ett bemästringslärande som fokuserar på att 

förfina det vi redan kan utan att ifrågasätta förutsättningar. Denna process blir viktig för att 

den allmänna kunskapen ska ta sig från organisationen ner till individen (Nilsson et.al, 2011, 

s.67).  

 

3.3 Interaktionsutrymme och handlingsutrymme  
 
Som teoretiska utgångspunkter för denna studie har teorier för hur ett erfarenhetslärande 

påverkar individens lärande redogjorts. Det har även beskrivits hur ett organisatoriskt lärande 

sker genom att lärande kan ta sig från individen till organisationen och från organisationen till 

individen. Båda teorierna är bra utvecklade och beskriver teoretiskt hur en organisation ska 

jobba. En viktig del för att ens kunna implementera dessa teorier i en organisation är att de 

finns ett handlingsutrymme och ett interaktionsutrymme i organisationen.  

 

Handlingsutrymme syftar till att beskriva graden av friheter medarbetaren möter i arbetet 

genom att kunna lära sig av nya erfarenheter och utvecklas. Lärande gynnas av att arbetaren 

uppmuntras att reflektera eller finna nya lösningar i arbetet. Först under stora friheter att 

kunna göra detta så kan läropotentialen anses vara hög. Motsatsen till detta är arbetet som är 

rutinbaserade och styrt. Dessa arbeten förutsätter få friheter och utesluter egna reflektioner 

och problemlösningar (Nilsson et.al, 2011, s.83).  

 

Interaktionsutrymme syftar till att beskriva alla de tillfällen en arbetsplats ger möjlighet för 

medarbetare att diskutera eller rådfråga varandra. Detta kan ske i form av mer formella 

tillfällen som personalmöten men kan också vara icke strukturerade tillfällen eller bestämda 

samtal. En viktig aspekt för att det ska finnas ett interaktionsutrymme är att man har 

möjligheter att lära och utvecklas i den arbetsgrupp man tillhör (Nilsson et.al, 2011, s.84). 
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3.4 Sammanfattning  
 

I de teoretiska utgångspunkterna har läroprocessen beskrivit genom att förklara hur och varför 

visa typer av lärande lättare tas upp. Men för att förstå en större helhet av lärandet än bara de 

enskilda tillfället har läroprocessen kompletterats med beskrivning av erfarenhetslärande 

använts för att förklara hur individens handlande påverkas. Lärande och erfarenhetsbaserat 

lärande kompletterar varandra då de förklarar olika delar, konsekvenser eller den grad av 

lärande som sker för individen. Kolbs (2015) erfarenhetslärande beskriver hela upplevelsen 

och tydliggör hur ett praktiskt prövande för individen leder till att en upplevelse blir en 

erfarenhet genom att lägga tyngd på hur de praktiskt måste upplevas men även aktivt prövas. 

Erfarenhetslärande kompletteras av Illeris (2007) bild av tillägnelse då han menar att ett 

samspel påverkar den varierande grad av uppmärksamhet eller fokusering vi ger olika saker. 

Bara för att vi prövar något aktivt så säger det inget om i vilken utsträckning vi faktiskt lära, 

de krävs drivkraft till uppgiften för att individen ska tillgodogöra sig kunskapen. Fokuset på 

individen är bara en del av en helhet. Med hjälp av Crossan, Lane & Whits(1999) modell 

förklaras organisatoriskt lärande. Avslutningsvis för att ta hänsyn till helheten så används de 

teoretiska begreppen handlingsutrymmen och interaktionsutrymme. Syftet med denna studie 

är att undersöka vilka förutsättningar det specifika företaget ger medarbetarna för att 

möjliggöra ett organisatoriskt lärande. Det är därför relevant att förstå organisatoriskt lärande 

men även medarbetares lärande eftersom det är en viktig del för att möjliggöra en helhet. 

Sammanfattningsvis har de olika teoretiska utgångspunkter presenterats och valts för att 

kunna förstå hur ett organisatoriskt lärande går till och vad som möjliggör det. 

 

4.0 Metod  

 
En metod är ett redskap som används för att komma fram till ny kunskap. Kunskaper som kan 

finnas med metoden är isig ett redskap för att uppnå de målsättningar som forskaren har med 

olika undersökningar och därmed sin forskning (Holme & Solvang, 1997, s.13). Metoden 

avser att beskriva och tydliggöra de tillvägagångsätt som har används för studien. I detta 

avsnitt så kommer metoden, tillvägagångsättet, för studien att presenteras mer ingående 

genom att förklara vilken väg jag valt, varför och hur kunskap har inhämtas för att besvara de 

den uppställda frågeställningen. Vidare kommer jag även att berätta hur jag har gått tillväga 

för att finna aktuell litteratur och information samt hur planeringen och genomförandet gick 

till. 

 

4.1 Sökprocessen   
 

I dagens tekniksamhälle finns det ett flertal sätt att inhämta information till studien. I arbetet 

har främst tre olika insamlingsmetoder används för att finna kunskap till studien och det har 

gjorts genom litteraturstudier, observationer och intervjuer. För litteraturstudierna har 

materialet hittats genom sökande i olika kunskapsbaser vilket har bidragit till fler 

infallsvinklar från artiklar, böcker och annan forskning. Vid detta letande efter relevant 

information, som även anses vara accepterad som vetenskaplig, så har olika sökmotorer 

används för att få fram forskning kring organisationer och organisatoriskt lärande. Genom ett 

användande av olika sökmotorer har sökningarna kunnat göras nationella men även i 

internationella vetenskapliga databaser.  Detta har används under arbetet för att få en 

överblick i de specifika forskningsområdet men även i närliggande. I denna process så har 

sökmotorer som Education research complete, Libris, ERIC, SwePub och Google Scholar 

används. När sökningarna gjordes användes bland annat av sökord som arbetsplatslärande, 
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learning, workplace learning, organization och organizational learning. En del källorna som 

har används i denna studie har hittats via referenser i andra böcker och avhandlingar.  

 

4.2 Ett etnografisk tillvägagångsätt   
 
Etnografi har sitt ursprung i antropologin som syftar till läran om människan (Kullberg, 2014, 

s.13). Vid ett användande av etnografi avser en forskare att ge förståelse för människors 

tankar och uppfattningar i deras omvärld. En etnografisk studie kan beskrivas som explorativ, 

induktiv och kontextuell, där delarna är integrerade med varandra som en helhet (Kullberg, 

2014, s.17). I etnografiska studier avses fenomen att undersökas i naturliga miljöer för att 

kunna undersöks det naturliga flödet av händelser och situationer. Möjligheter uppstår då att 

se de processer som finns samt påverkar utveckling och förändring till de fenomen som 

studeras. I användandet av etnografin med en holistiska uppfattning avser studien att förklara 

olika aspekter av organisatoriskt lärande. Varken organisatoriskt lärande eller individens 

lärande kan inte förstås, förklaras eller analyseras oberoende av varandra. Holism är i allmän 

bemärkelse ett filosofiskt betraktelsesätt att helheten är större än summan av delarna och att 

ingenting kan beskrivas enskilt utan kontext. Inom samhälls- och humanvetenskaperna 

innebär den holistiska teorin att det existerar helheter som är självständiga enheter som inte 

endast är sina individualiteter (Aspers, 2011, s.204).   

 

Studies frågeställning bygger på att undersöka vilka möjligheter till organisatoriskt lärande 

som företaget skapar samt hur medarbetarna bidrar till ett organisatoriskt lärande. För att 

kunna få kunskaper till studien om detta är undersökningen i grunden en kvalitativ 

undersökning av den anledningen det är ett övergripande begrepp för alla metoder som 

bygger på att kunskaper till fråga kan samlats in från blanda annat intervjuer och 

observationer(Ahrne och Svensson, 2011, s.11). För att specificera denna studie ytligare och 

för att bäst besvara den uppställda frågeställningen har undersökningen specificerats till 

använde av en etnografiskt ansats med en hermeneutisk utgångspunkt. Inom den 

hermeneutiskt orienterade etnografin finns inga styrande kriterier för själva 

tolkningsprocessen. Någon slutgiltig tolkning som ska avslöja verkligheten som den är anses 

inte här vara möjlig. Detta betyder inte att alla tolkningar bör ses som likvärdiga när det gäller 

hur de bidrar till en fördjupad förståelse av de fenomen som studeras (Fejes och Thornberg, 

2015, s.225-226).  Därför grundar sig studien främst sig i deltagande observationer och 

intervjuer. Båda metoder avser studerandet av de mellanmänskliga och syftar även till de 

sättet som forskaren direkt interagerar med objekten och av därför har ett etnografiskt tillväga 

gångsätt har används för kunna besvara frågeställningen, den ger oss kunskaper som blir 

användbara till studien är för att studien söker kunskaper om världen, handlingar, och 

meningsstrukturer som sedan kan förklara deras beteenden. Därför räcker det inte bara att 

fråga individerna utan måste även ses och upplevas av forskaren (Aspers, 2011, s.33). Studien 

har därför domineras av ett undersökande fältarbete. Metoden ger studien kvalitativa 

forskningsdata snarare än kvantitativa med organisationsmedlemmarnas perspektiv i centrum. 

Med metoder som studerandet det mellanmänskliga menas att forskaren har möjlighet att 

direkt interagera med de som studeras och se hur medarbetarna, i detta fall, skapar ordning 

och mening i de situationer de blir en del av (Aspers, 2013, s.33). 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Holism
http://sv.wikipedia.org/wiki/Filosofi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kontext
http://sv.wikipedia.org/wiki/Samh%C3%A4llsvetenskap
http://sv.wikipedia.org/wiki/Humanvetenskap
http://sv.wikipedia.org/wiki/Teori
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4.3 Urval 
 
I planeringsstadiet av studien blev det relevant att göra vissa urval för att kunna finna miljöer 

och personer som kunde bidra med kunskaper till den ställda frågeställningen. Till urvalet 

blev det relevant att undersöka hur de olika miljöerna kunde förstå hur ett samhälle, en 

organisation eller en personers relevans kunde användas för att få kunskaper till studien 

(Ahrne och Svensson, 2014, s.23-24). Till studien har två urval gjorts och kommer att 

presenteras under två rubriker, urval av företag och urval av personal.  

 

4.3.1 Urval av företaget  
 

För att få en bättre inblick och en djupare förståelse har studien avgränsats till att enbart 

studera frågeställningen på ett specifikt företag. I valet av företag togs hänsyn har till dess 

sociala men även till dess geografiska miljö. Den aktuella marknaden som företaget är aktivt 

på ser både till den geografiskmarknaden och till den specifika verksamhetsbranschen. Till 

den geografiska marknaden räknas här större delen av östra mellan Sverige och till 

verksamhetsbransch så hör företaget till en fukttekniskbransch. Hänsyn har även tagits till 

företagets sociala miljö, företagets struktur, arbetssätt och deras storlek.  

 

Företaget blev av intresse på grund av deras position som ett väletablerat och 

konkurrenskraftigt företag på den befintliga marknaden som dom är verksamma i. Det arbete 

som medarbetarna gör utförs i form av att de åker på olika uppdrag. Företaget får in jobb och 

medarbetarna får sedan besöka de olika platserna som kunderna befinner sig på för att finna 

lösningar på fukttekniska problem. Denna typ av arbetet innebär att medarbetarna utför 

mycket av arbetet på egenhand och utanför kontoret. Medarbetarna åker oftast på uppdragen 

själva och den det samspel som sker är när dom återvänder till kontoret för att sammanställa 

rapporter om uppdragen de varit på. Detta arbetssätt göra att företaget ger studien möjlighet 

att studera individen men även studera hur samspelet i organisationens möjliggör ett 

organisatoriskt lärande.  

 

4.3.2 Urval av personalen 
 

Trots företagets etablering och konkursenskraftighet har de relativt få anställda vilket var 

passande och rimlig för undersökningens begränsade tid. På arbetsplatsen finns det 16 stycken 

medarbetare varav två stycken inte arbetar med uppdrag utanför kontoret. Dessa två personer 

sköter istället det administrativa kring företaget och är därför stationerade på kontoret. I 

studien är det framförallt medarbetare som utför arbetsuppdragen och deras arbetssätt som har 

blivit av intresse ur ett lärande perspektiv för organisationen.  

 

Urvalet av intervjuerna skedde strategiskt för att inte störa det dagliga arbetet på arbetsplatsen 

och därför gjordes inget planerat urval av vilka som skulle vara med eller önskades medverka. 

Medarbetarna som fanns tillgängliga tillfrågades istället om de var villiga och hade tid för att 

medverka i en intervju. Antal intervjuer skede efter tabellen nedan: 

 Män  Kvinnor  Totalt  

Anställda 14 2 16  

Intervjuer 7 1 8 

 

När det kommer till att göra urval av de som ska intervjuas i en kvalitativstudie handlar det 

främst om att ta hänsyn till att skapa en variation och mättnad för studien. Detta innebär att 

målet för en kvalitativintervju är att skapa en kvalitativ mångfald och antalet respondenter är 
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beroende av undersökningens av forskningsfrågan och kan bestå av bara en respondent om 

det kan motiveras besvara syftet. Samtliga medarbetare och därmed respondenter kan anses ha 

kunskaper som är relevanta för studien bara genom att vara verksamma inom företaget.  

 

Observationerna i denna studie har gjorts på två olika sätt. En större del av observationerna 

har gjorts på kontoret, vilket har resulterat i att alla som befunnit sig på denna arbetsplats 

under tiden för observationerna har blivit medverkande indirekt i studien. Utöver de 

observationerna som har gjorts på kontoret så det har även utförts deltagande observationer 

med två av medarbetarna genom att följa med dom ut på arbetsuppdrag. Vid dessa tillfällen så 

gjordes ett aktivt val av medarbetare som skulle observeras då jag ville fånga upp två olika 

sorters medarbetare och för att fylla mättnads och variationskrav i studien. Person nummer ett 

valdes på grund av dennes roll som arbetsledare för medarbetarna och den längre erfarenheten 

medans person nummer två valdes på grund av den kortare tiden på arbetsplatsen och relativt 

korta erfarenheten denna hade. Dessa två olika tillfällen användes för att få en bättre insyn för 

mig som forskare och för att få möjlighet att se om det fanns skillnader i deras arbetssätt eller 

förhållande till arbetet.  
 
 

4.4 Materialinsamling  

 

Eftersom studien har en etnografisk ansatts har tillvägagångsätt vid denna studie resulterat i 

ett användande av informella och formella intervjuer samt observationer. Med hjälp av 

intervjuerna och observationerna kan medarbetarna i en organisation förstås genom att se hur 

de agerar med andra men även få höra hur dom själva upplever situationer i arbetet.  

 

Intervjuerna har till studien bidragit med en möjlighet att undersöka och få en djupare 

förståelse för respondenternas synvinklar, erfarenheter och livsvärld (Kvale och Brinkman, 

2014, s.17). Till studien så har material från intervjuerna samlats in från både informella och 

formella intervjuer. De formella intervjuerna gjordes med hjälp av en intervjumall (Bilaga 3) 

men kompletterades med olika följdfrågor för att få mer utförliga svar av visa respondenter. 

Intervjuerna varade mellan 6-12 minuter per respondent och under tiden samtalet pågick så 

gjordes en inspelning för att senare kunna transkribera det som sagts. Intervjuerna vad inte 

särskilt långa men bidrog ändå med mycket information som kompelterade observationerna 

och de andra samtalen som gjordes informellt. Utöver de formella intervjuerna gjorde även 

informella intervjuer. Denna typ av intervjuer gjordes vid observationstillfällena både ute på 

uppdragen men även på kontoret. Dessa intervjuer bestod mest av kortare kompletterande 

frågor på saker medarbetarna själva diskuterade tillexempel vid lunchen. Dessa frågor gjordes 

för att få bättre förståelse för vad dom pratade om eller bara för att få en förståelse för 

medarbetaren och hur denna tänkte. Detta bidrog med en djupare förståelse för vad som 

gjordes eller varför. Under dagen gjorde inga fältanteckningar utan istället sammanfattades 

det som sagts vid slutet av dagen i samband med sammanfattningarna av observationerna.  

 

I studiens har även observationer gjorts för att undersöka vilka möjligheter som ges till 

medarbetaren för att möjliggöra ett organisatoriskt lärande. Undersökandet av detta har skett 

genom att möta observationsobjekten i deras naturliga miljö vilket skapar möjligt att få 

förståelse för de sociala processer som pågår på arbetsplatsen(Aspers, 2013, s.40). Till studien 

två olika typer av observationer gjorts. Det har gjorts fältobservationer för att kunna se hur 

medarbetarnas arbete går till och hur deras arbetes ser ut. Det har också gjorts mer passiva 

observationer av medarbetarna på kontoret för att se hur de agerar i gemensamma situationer.  

Båda observationerna som har gjorts, har grundat sig i att få en inblick i det mellanmänskliga 
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relationerna som inte alltid kan tas fram genom intervjuer utan som kräver en närvaro i 

observationsobjektets vardag. Observationerna har även givit möjlighet att se möjligheter som 

ges till medarbetaren som de själva kanske inte ser men som har betydelse för studiens 

frågeställning. Det empiriska materialet från observationerna består av visuella intryck som 

jag fått vid inblickar i förlopp och händelser som tagit plats i arbetet. Inga anteckningar 

gjordes under dagen med risk för att inte smälta in i gruppen eller riskera att dom skulle känna 

sig obekväma att samtala. Även om mycket av observationerna hamnar utanför de 

anteckningar som sammanfattas så bidrar dessa ändå till en förförståelse vid kodning av de 

andra materialet (Aspers, 2011, s.110-111). Istället gjordes anteckningar i slutet av varje dag 

när arbetsplatsen lämnats för att kunna få ner alla de intryck och saker som ansågs 

anmärkningsbara som hade hänt under dagen. Anteckningarna som gjordes 1 för varje dag 

men efter samma mall (bilaga 2).  
 

4.5 Genomförande 
 

Genomförandet är insamlingen av det primära materialet som blir empirin för studien. Denna 

empiri är vad som kommer att utgöra materialet för vidare slutsatser i resultatet och analysen 

delen. I detta avsnitt kommer genomförandet av studien att förklaras mer ingående. 

Genomförandet är till för att förtydliga hela processen i mötet av företaget, medarbetarna och 

hur insamlingen av empirin har gått till. Innan studien startade eller ens var aktuell så har jag 

vid ett flertal tillfällen besökt den valda arbetsplatsen. Anledningen till att jag sedan tidigare 

är insatt i företaget är eftersom jag har en bekant inom företaget. Därför är företagets lokaler 

redan bekanta och jag hade även visa kunskaper om arbetet som pågår inom företaget innan 

studien startade. Jag tidigare har besökt lokalerna och arbetsplatsen kan jag inte anses vara en 

okänd person för de flesta av medarbetarna där eftersom jag varit i kontakt med de flesta vid 

något tillfälle. 

 

När det blev aktuellt att starta studien tog jag kontakt med företagets ägare för att berätta om 

studien och det tänkta tillvägagångsättet för att be om tillstånd att få utföra studien på 

företaget. Vid detta samtal, som gjordes över telefon, pratades detaljer igenom och önskemål 

från båda sidor kunde komma till uttryck. Önskemål som kom från min sida var att få tillgång 

till medarbetarna och att få vistas i lokalerna under en vis tid. Ägaren ansåg inte att det skulle 

vara ett problem under förutsättningarna att det inte skulle störa eller uppehålla arbetet i en 

allt för stor utsträckning.  

 

När detta var bestämt och en överenskommelse med ägare hade gjorts skickades ett 

missivbrev (se bilaga 1) ut till samtliga medarbetare för att informera alla på arbetsplatsen om 

varför jag skulle vara på arbetsplatsen. Detta skickades ut veckan innan jag besökte 

arbetsplatsen. Anledningen till att missivbrevet skickades ut relativt nära besöket på 

arbetsplatsen var för att det var viktigt att informationen nåde alla men även att alla kunde 

kom ihåg de. Jag ville inte riskera att folk skulle glömma bort informationen och sen blir 

förvånade när jag väl kom till arbetsplatsen.  

 

I studien har både observationer och intervjuer varit aktuella. Efter sista dagen på plats så 

gjordes även uppföljning över telefon för att få reda på vad som hände i visa uppdrag och hur 

de löstes tillslut. Dessa uppdrag kan anses ha en indirekt koppling till studien men gjordes för 

att komplettera visa anteckningar till observationer som gjorts tidigare och fick en bättre 

helhet efter uppföljningen. Båda momenten har tagit plats i båda de miljöerna som arbetaren 

rör sig i. Det som är viktigt att ha förståelse för är att arbetet som de flesta medarbetarna utför 

sker i folks hem, i andra lokaler, på andra företag. Detta gör att det dagliga arbetet därför 



20 
 
 

oftast sker utanför kontoret. På kontoret håller de två administrativa medarbetarna mest till 

och kontoret blir en samlingsplats där uppdragen sammanställs och rapporteras. 

 

Medarbetarna vistas i två typer av miljöer den första är när de är på uppdrag och den andra är 

på kontoret. Observationer av medarbetarna på arbetsplatsen har därför även gjorts i två olika 

miljöer. Den ena miljön anses vara när medarbetaren är ute på uppdrag hos de olika kunderna 

och den andra miljön avser tiden medarbetarna vistas på kontoret. 

 

Tiden på arbetsplatsen, 3 dagar: 

Dagar  Metod 

Dag 1 - Intervjuer på kontoret  

- Observationer på kontoret 

Dag 2 - Observationer på kontoret 

- Observationer ute på uppdrag 

Dag 3 - Intervjuer 

- Observationer på kontoret 

- Observationer ute på uppdrag 

 

Inför intervjuerna som gjordes skrevs en intervjumall (Bilaga 3). Vid en sammanställning av 

mallen användes kunskaper jag fått från den tidigare forskningen och teoretiska 

utgångspunkter. Med detta i åtanke kunde intervjuguiden utformas med relevanta 

intervjufrågorna för att syftet och forskningsfrågorna skulle kunna besvaras. Eftersom 

intervjuguiden inte var särskilt omfattande var den lätt att memorera utantill och bidrog med 

att intervjuguiden inte behövdes läsas innantill under intervjun. Fokus kunde istället riktas på 

informanten vilket gjorde det lättare att ställa djupare och bättre följdfrågor. Visa av frågorna 

som ställdes kan argumenteras vara oreleanta till forskningsfrågan men användes för att 

mjuka upp informanten och göra denna bekväm i intervjusituationen. Intervjuerna som 

gjordes spelades in för att sen kunna transkriberas. Intervjuerna gjordes på arbetsplatsen men 

med tanke på att frågorna kan anses arbetsrelaterade kan det vara lättare att vara i en miljö 

som knyter an till detta. Utöver de formella intervjuerna gjordes även informella intervjuer. 

De informella intervjuerna skedde dels vid observation i arbetet då frågorna som jag ställde 

gjordes för att få en förståelse för vad som gjordes eller varför av medarbetaren. Det gjordes 

även informella intervjuer vid observationerna som gjordes på kontoret. Vid dessa tillfällen 

blev det mer aktuellt med frågor som berörde gruppen eller hur organisationen jobbade 

tillsammans. Med de flesta kvalitativa intervjuer finns det en fördel i att ibland kunna anpassa 

frågorna och ställa dom i en ordning som påverkas av situationen. Detta har här givit 

möjlighet till att få ta del av andra nyanser än vid användningen av enbart en intervjumall. 

Fördelen som finns med ett använde av standardiserade frågor är att de är lättare att sen kunna 

jämföra och se nyanser i det insamlade materialet. Intervjuer kan därför på många sätt anses 

som ett oslagbart verktyg då de går relativt snabbt att genomföra och ändå lyckas man få en 

djupare inblick i ett område (Ahrne och Svensson, 2011, s.56-57). 

 

Utöver intervjuerna gjordes även observationer. Innan jag besökte arbetsplatsen skrevs en 

mall för de anteckningar som skulle föras i slutet av dagens observationer (Bilaga 2). En del 

av observationerna som gjordes var på medarbetarens arbetstid men visa tillfällen har varit 

utanför den räknade arbetstiden. Utanför den räknade arbetstiden menas tillfällen som 

medarbetarna träffats trots att det inte ingår i arbetet. Exempel på sådana situationer är att visa 

äter frukost på kontoret tillsammans innan de börjar, förmiddagsrasten och på lunchrasten. 

Men observationer har även gjorts genom att observera samspelet mellan medarbetarna som 

sker på den räknade arbetstiden, tillfällen som sker i de pågående arbetet. Medarbetarna rör 
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sig i två olika miljöer och därför har observationerna skett i två olika miljöer. Den ena miljön 

är det lokala kontoret och observationerna som har gjorts här har tagit plats i lunchrummet 

och på de mindre kontoren. Observationerna har varit relativt passiva och jag har mest 

studerat medarbetarna utan att vara delaktig i arbetet som gjordes på kontoret. Den andra 

miljön som blir av intresse att följa medarbetaren i är när dom är ute på uppdrag och rör sig 

utanför kontoret. Vid dessa observationer så har jag följt med två olika medarbetare vid olika 

tillfällen på olika uppdrag som tagit plats utanför lokalerna. Dessa observationer gjordes mer 

deltagande i medarbetarens arbete och bestod inte bara av att stå i ett hörn och titta på. Inga 

anteckningar gjordes under dagen med risk för att inte smälta in i gruppen och för att inte 

riskera att dom skulle känna sig obekväma att samtala. Istället gjordes anteckningar efter en 

mall (bilaga 2) i slutet på varje dag när jag lämnat arbetsplatsen.  

 

4.6 Bearbetning och analysmetod 
 

En enkel förhållningsregel när materialet ska analyseras, utifrån de observationer som gjorts 

av de dagliga händelserna och intervjuerna, är att de ska försökas förstås som uttryck för 

sociala och kulturella och pedagogiska problem som finns inom företaget. En viktig del i detta 

är att kunna studera det empiriska materialet djupare än att bara se till det uppenbara. Detta 

kräver förtrogenhet och inblick i det empiriska materialet för att kunna se mönster och för att 

anlägga perspektiv bakom en vardagsförståelse för det som har studerats (Fejes och 

Thornsberg, 2015, s.227-228). Bjurström 2004, s.93 beskriver denna strävan hos 

hermeneutisk etnografi som uttryck för två delvis motstridiga kunskapsintressen dels att 

empatiskt leva sig in i människors levdas kultur och dels att genomskåda den. 

 

De som samlades in i materialinsamlingen är den empiri som används för bearbetning och 

kodning. I denna studie så utgör de huvudsakliga materialet anteckningarna från 

observationerna men även transkriberingen från intervjuerna och det är först när empirin är 

insamlat och sammanställt som kodningen kan påbörjas. Målet med analysen är att de 

empiriska materialet ska kunna bestyrkas eller avstyrka de teoretiska påståenden som utgör en 

vetenskaplig förklaring, att ge svar på studiens forskningsfråga (Aspers, 2013, s.163). I 

analysen söks de efter koder från de empiriska materialet, kodningen bygger på att skapa 

ordning i massan av empiriskt material. Kodningarna i sig är neutrala och används för att 

beskriva av miljöer, personer och känslor (Aspers, 2013, s.165 f.f).  I analysarbetet kommer 

metoden att utgå ifrån är en uppdelning som är gjord av Miles och Huberman (1984, s.23) 

som har strukturerat ett analysarbete i något som kan beskrivas som tre olika graders 

tolkningar. Dessa tre ska inte ses som helt särskilda från varandra utan utgör i praktiken 

grader som forskaren pendlar fram och tillbaka emellan. I kodningsschemat nedan så har 

anteckningar från observationerna klippts in samt ett klipp ur en av intervjuerna och till 

vänster så har sedan teman plockats fram.  

 

I första steget i analysen sker en reduktion av data. Detta kan beskriva som den första 

tolkningsnivån och handlar om att kunna göra konstaterande om det som setts och hörts. I och 

med observationer så kommer man inte helt ifrån den egna forskarens tolkningar även om de 

avser att vara neutraliserade. Här handlar det om att samla all data och sedan kasta ljus över 

frågor som är relevanta för studien. Här är det centralt att sammanställa det empiriska 

materialet och här påbörjades en genomläsning av materialet för att få en helhet i materialet 

och för att kunna se nyanser i texterna. Vid ett genomarbetande av materialet så kunde 

nyanser av likheter finnas i det som observerats men även i de som respondenterna sagt i sina 

intervjuer vilket tog resulterade i att ett steg tog in i andra gradens tolkning. Nästa steg i 

analysen har teman från materialet kunna plockats ut och de kan beskrivas som en andra 
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gradens tolkningsnivå som handlar om att kunna göra tolkningar utöver det som vardagligt 

sättet att tolka verkligheten. Här blandas de vardagliga med akademiska eller teoretiska 

begrepp. I detta skede blev det aktuellt att se till vad som visade sig i de som beskrivits och ta 

fram de nyanser som funnits vid genomarbetningen av det empiriska materialet. Det blev 

centralt att försöka tolka hur respondenterna tolkade.  

 

I ett arbete med första och andra gradens tolkningar som så har ett kodningsschema kunna 

tagits fram och gemensamma teman för observationerna och intervjuerna har framkommit. 

Nedan har ett kodningsschema konstruerats för att exemplifiera hur arbetet med det 

empiriska materialet har gått till. När ett kodningsschema har kunnat sammanställas och 

teman har kunnat plockats ur baserat på tolkningen av observationerna men även från 

transkriptionerna så tar det analysen till nästa nivå. 

 

Kodningsschema    
Observations anteckning    Fr intervju   Teman                   

 

Till frukosten och vid 

lunchen skämtas det och 

historier från tidigare 

arbetsplatser eller andra 

erfarenheter eller dagens 

arbete.  

 

På arbetsplatsen så upplevs 

de vara en ständigt 

pågående dialog emellan 

medarbetarna där 

arbetserfarenheter utbytts 

oavsett om det är att man 

vill ha hjälp eller bara dela 

med sig.  

 

En av de centrala delarna 

på kontoret är lokalen i sig 

men framförallt matrummet 

där samtliga medarbetare 

ofta samlas oavsett om det 

är vid möten eller till 

lunchen. 

I: Vid problem eller frågor då? 

IP: Ja med då har vi ju våra kollegor så att säga som 

backar upp än varandra liksom. Det är det som är så 

bra här. Det är så många. Och alla har ju olika 

erfarenheter och allting sådär. Det är ju sällan vi blir 

låsta någonstans. Alla kan ju svara på oss. 

I: Så det är aldrig ett problem när man hör av sig? 

IP: Nejnejnej.  

I: vad är det man brukar fastna på då? 

IP: det är nog mest konstruktioner och så liksom. 

Vad är det för konstruktion och hur ska vi torka den 

här konstruktionen bäst liksom. Det är väl det som är 

det man mest fastnar på.  

I: Vem är det man ringer då? 

IP: Det beror på.. eh de kan ja nog inte svara på. De 

beror ju på hur situationen är då. Sen ringer man 

bara nån, alla kan ju svara. Är de något jävligt och 

riktigt klurigt så får man väl ringa Mattias. Men 

annars så är det lite olika. De är väl den som faller 

andan in.  

I: Så man har ingen som man jobbar lite tajtar med 

eller brukar jobba med som man frågar? 

IP: neej, jag och Melker sitter ju ofta såhär och 

eftersom vi delar kontor så pratar väl vi ganska 

mycket med varandra liksom om man sitter. Så 

egentligen så är väl han förstahand liksom men sen 

så är de väl luncherna och så. Det är ett öppet samtal 

hela tiden.  

Men det är sällan man ringer när man är ute på plats 

de är mer att man sitter här på alla gemensamma 

tillfällen och då tar de.  

 

 

 

 

 
Erfarenheter 

 

 

 

  

Alla anses ha 

kompetens 

 

 

  

 

 

 

 

 

Öppna samtal 

 

Diskussioner vid 

gemensamma tillfällen  

I ett slutskede summeras de slutsatser som tagits fram och detta kan beskrivas som tredje 

gradens tolkningsnivå och handlar om att ifrågasätta de och söka efter de dolda eller 

bakomliggande mönster och agendor som få respondenten att utrycka sig eller uppleva saker 

på ett vist sätt. Här har ambition varit att inte bara förstå hur medarbetarna som studerats hur 

de tolkar utan att utan även kritisk granska denna förståelse. 

 

Resultaten och de slutsatser som görs bygger på både medarbetarnas egna beskrivningar men 

även av de observationer som görs. Genom dessa två kan en djupare och breddare förståelse 

fångas upp för vilka förutsättningar medarbetarna får för att möjliggöra ett organisatoriskt 

lärande för företaget.  
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Analysen bygger på att resultatet kan bindas samman till forskningsfrågan och teorin för 

studien. Teorin spelar här en stor del och kan kopplas ihop med resultatet, det är först här som 

delarna kan se om de kan kopplas ihop. Med hjälp av analysen avses att förklara om något 

kan styrkas eller avstyrkas. I resultatet görs analysen i en löpande text där valda citat 

exemplifiera det som gjort temat genom att styrka beskrivningen med medarbetarnas egna 

kommentarer. I dessa citat nämns ibland visa namn, alla namn är utbytta och är inte de riktiga 

namnen på personerna som intervjupersonen syftar till. Citatet är inte heller markerade med 

vilken respondent som sa vad eftersom de enskilda individerna inte är inte är av intresse. Det 

är individen i rollen som medarbetare som är viktigt och därför görs ingen skillnad på citaten.  

 

4.7 Metoddiskussion; Reliabilitet, validitet och generalisering  
 

I arbetet med studien har en medvetenhet funnits kring de olika metodvalen som har gjorts för 

att stärka studiens trovärdighet. Ur ett källkritiskt perspektiv så har en del information gallrats 

bort då en del av litteratur som har hittats inte har varit av vetenskapligt karaktär. I första hand 

har studien grundat sig i ett användande av primärkällor men i visa fall, där jag inte har fått 

tillgång till ursprungskällan, har sekundärkällor fått styrka visa stycken. I texten så beskrivs 

några idéer från Peter Senges bok "Den femte disciplinen". Här har jag använt mig av en 

svensk översättning men eftersom det är en översättning anses innehållet vara desamma även 

om det inte är en originaltext. När det kommer till respondenterna i en kvalitativstudie handlar 

det främst om att ta hänsyn till att skapa en variation och mättnad för studien. Detta innebär 

att målet för en kvalitativintervju är att skapa en kvalitativ mångfald och antalet respondenter 

är beroende av undersökningens syfte, bara en respondent kan användas om det kan motiveras 

besvara syftet (Kvale och Brinkman, 2014, s.156-157). Men en medvetenhet har funnits i 

genomförandet att ju flera respondenter desto mer vetenskapligt kan studien anses. Med de 

totala antalet respondenter kan studien därför anses ha uppnått en variation och en mättnad.  

 

Reliabilitet och validitet är mätinstrument för att kunna granska en studies trovärdighet i 

undersökandet av forskningsfrågan. Trots att detta är en kvalitativ forskningsstudie är det 

viktigt att värdera innehållets hållbarhet och väsentlighet även om det blir aktuellt med andra 

mät instrument än för en kvantitativ studie. Argumenten för att stärka en kvalitativstudie 

ligger istället i argumentens hållarbarhet, om de är välgrundade, försvarbara och övertygande.  

 

Reliabilitet avser att värdera forskningens tillförlitlighet och interna konsistens. Detta avgörs 

genom om resultatet prövas om de kan anses vara detsamma vid upprepade mätningar samt 

att resultatet ska inte ska anses påverkas av den som utför testet. Denna tillförlitlighet frågar 

sig om resultat skulle blir desamma om studien skulle göras vid ett annat tillfälle, på ett annat 

företag eller om en annan forskare hade utfört studien (Kvale och Brinkmann, 2014, s.296). I 

denna studie så kan realiteten avses hög då metod delens utförliga utformning förklarar 

forskningsprocessen och därmed ger möjlighet för någon annan att upprepa studien. Genom 

intervjuguiden och anteckningsmallen så hade även dessa kunnat användas av en annan 

forskare och resultatet skulle blivit snarlikt då samma frågor ställt och reflekterats över. I 

denna fråga ska hänsyn tas till hur intervjupersonerna kommer att ändra sina svar om det 

skulle förekomma olika intervjuare eller skett vid en annan tidpunkt. 

 

Validiteten behandlar studiens giltighet i det som mäts eller frågas om. Den ska se till en 

studiens har en begreppsmässiga och teoretiska relevans.  Här ska frågor kring utsträckning 

som de frågor som ställs till intervjupersonerna, kan ge svar på det som är tänkt att 

undersökas. Validitet kan sägas vara undersökandet om studien verkligen mäter som avsågs 

att mätas. Validiteten kan beskriva den grad av korrelation som finns mellan den teoretiska 
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delen och den operationella delen (Kvale och Brinkmann, 2014, s.296). Med dom 

utgångspunkterna så kan studien motiveras ha en hög validitet då de teoretiska 

utgångspunkterna hör ihop med studiens frågeställning. Både den teoretiska delen och den 

redovisade delen håller sig till samma tema.  

 

Men utöver realitet och validitet krävs det att en studie i någon utsträckning kan anses 

vetenskaplig och i någon grad ha möjlighet till kunna generaliseras. Kvale och Brinkman 

(2014, s.157) lyfter fram att intervjuerna är beroende av forskningsfrågan och kan bestå av en 

respondent om det kan motiveras besvara syfte. Men dom lyfter även fram att ju flera 

intervjuer desto mer vetenskapligt kan undersökningen anses. Studiens angreppsätt möjliggör 

fältobservationer för att kunna observerar medarbetarna i en organisation och hur de agerar 

med andra. Det är även enligt denna forskningsmetod tillåtet och verdetaget för forskarna att 

sedan kunna dra generaliserbara slutsatser. Denna studie kan därför anses generaliserbar och 

representativ i den utsträckningen att de rör frågor om de specifika företaget och dess 

medarbetare. Det är däremot svårt att göra generaliseringar med liknande företag även om 

studien ändå säger något om påverkningarna för organisatoriskt lärande genom medarbetarna 

utifrån de förutsättningar som ges i studien. Studien kan därför anses vara bidragande till ny 

kunskap och förståelse för de organisatoriska lärandet.  

 

4.8 Etiska aspekter  
 

I arbetet med denna studie så har all datainsamlingen skett med utgångspunkt i de 

forskningsetiska principer som presenteras av de vetenskapsrådet. I denna process har jag 

utgått i från de fyra huvudprinciperna som finns för ett forskningsarbete och innebär att 

hänsyn har tagit till de riktlinjer som finns om ett informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskravet samt ett nyttjandekrav (vr.se). 

 

Eftersom undersökningen bland annat grundar sig i deltagande observationer på arbetsplatsen 

så måste hänsyn tas till att alla medarbetare kanske inte vill medverka i studien. Så innan jag 

besökte arbetsplatsen så skickades ett missivbrev (bilaga 1) ut till samtliga medarbetare som 

jobbar inom företaget. Brevet informerade om varför jag under en tid skulle befinna mig på 

arbetsplatsen, under vilken tidsperiod jag skulle befinna mig där och även hur jag avsåg att 

använda de datamaterialet som samlades in under denna tidsperiod. I brevet framgick även 

information gällande min studie och vad den avsåg tänkt att handla om i stora drag. I och med 

informationen om studien så framgick även vilka tillvägagångsätt som skulle användas, att jag 

skulle både observera och intervjua på arbetsplatsen. Efter den informationen så underströks 

även att all medverkan var frivillig och om man hade frågor eller funderingar så fanns 

kontaktuppgifter där jag personligen kunde nås på. På detta sätt kunde de även kontakta mig 

ifall någon inte önskade vara delaktig i varken intervju eller i observationerna eller i alla fall 

veta när jag skulle befinna sig där så dom kunde avgöra själva hur närvarande dom ville vara.  

Utöver brevet så tillfrågades varje respondent innan intervjun om dom ville ställa upp. 

 

I enlighet med de vetenskapsrådets (vr.se) etiska krav för forskning så ska de medverkande på 

något sätt fått information om studien och hur datamaterialet ska användas. Det 

informationskrav som finns kan anses uppfyllt genom de missivbrev som skickades ut men 

för att säkerhetsställa detta så gavs även information om varför intervjuer gjordes innan 

intervjun började med respondenten. I och med missivbrevet, förfrågan till chefen och innan 

alla intervjuer om de ville delta så kan även samtyckeskrevet uppfyllts. Utifrån det 

konfidentialitetskrav som finns så har jag i studien valt att utelämnat sådan information som 

skulle kunna avslöja vem som har sagt vad. Detta har gjorts för att undvika risken att 
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utomstående ska kunna identifiera de enskilda medarbetarna men även i den utsträckningen 

att även de specifika företaget har försökts hålls anonymt. Alla de uppgifter, om arbetet eller 

om personerna, som insamlats under denna studie har enbart används till studien och ett 

nyttjandekrav kan därför också anses uppfyllt.  

 

Undersökningen har grundats i studier där tolkningar har gjorts om medarbetarna och 

organisationen utifrån de empiriska materialet som samlades in. Detta gör att ett analysarbete 

i det här avseendet ska ta till hänsyn de forskningsetiska reflektioner kring hur de människor 

som studerats beskrivs och gestaltas. I sammanställningen så har ett medarbetarna i sin person 

blivit orelevant och forskningen ser framför allt till medarbetarna som en helhet istället för att 

fokusera eller gestalta enskilda individer. 

5.0 Resultat/Analys 
 

I metodavsnittet har det beskrivits hur både observationer och intervjuer har blivit aktuella för 

att skapa sig en helhetsbild om hur företaget arbetar men även hur medarbetarna arbetar. Det 

har varit av intresse att studera förutsättningar som ges av företaget men även att studera hur 

medarbetarna faktiskt arbetar för att få en bättre helhet och förståelse för hur det 

organisatoriska lärandet verkligen går till.  I detta avsnitt kommer resultatet av 

observationerna och intervjuerna att redovisas. För att besvara den uppställda frågeställningen 

och redovisa för den förståelse som studien har bidragit med, har observationerna och 

intervjuernas resultat valts att presenterats var för sig för att sen i en djupare analys slås ihop. 

Resultatet som presenterats går ihop med analysen till en vis del då kvalitativa 

undersökningar aldrig helt kommer ifrån den egna forskarens tolkningar (Fejes och 

Thornberg, 2015, s.20). Under kommande rubriker så kommer en fördjupning göras för att 

förklara det som skett eller visat sig under dagarna på arbetsplatsen. Resultatet kommer att 

delas upp i två delar där den första består av den en mer etnografisk beskrivning av 

arbetsplatsen efter de observationer som har gjorts och den andra delen är resultatet av 

intervjuerna som gjorts både formellt och informellt. Avslutningsvis så kommer dessa två 

bindas samman i en sammanfattning för hela resultat/analys delen för att kunna göra en 

avslutande och djupare analys av det materialet som har redovisats i resultatet.  
 

5.1 Etnografisk beskrivning 
 

Under studien har observationerna bidragit till de empiriska materialet som här har blivit 

relevant att redogöra för att förstå de analyser som kan göras på arbetsplatsen och få en 

djupare förståelse för vad respondenterna svarar. Observationerna har öppnat upp möjligheter 

för studien att se vilka möjligheter företaget skapar för ett organisatoriskt lärande. 

Observationerna kan inte anses helt neutrala då de i någon utsträckning anses tolkats av 

forskaren redan i ett fältarbete (Fejes och Thornberg, 2015, s.20). Den första delen av 

analysen sker därför fortlöpande redan under arbetet med studien. I den fortlöpande analysen 

har jag pendlats mellan data som samlats in men har även utgått ifrån de teorier jag tagit 

utgångspunkt i. Genom att ha förståelse i de teorier jag har valt ger det möjlighet att förklara 

vad som händer och ger mig därmed förståelse för medarbetarna. Den avslutande analysen är 

en fördjupning på de slutsatser som dragits i de fortlöpande arbetet. Den avslutande analysen 

har till uppgift att sträva efter att försöka finna en mättnad och ett teorisystem där resultatet av 

upptäckta begrepp och uttryck kan relateras till varandra  
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5.1.1 Organisationen  

 

Företaget som studien har utförts på startades för 16 år sedan. Verksamheten har 4 ägare men 

det är enbart två av dessa ägare som är aktiva medarbetare inom företaget. De andra två har 

enbart stått som ägare på detta företag och aktivt drivit ett annat företag tillsamman på sidan. 

Samtliga ägare kan beskrivas ha tidigare erfarenheter inom branschen vilket har försett dom 

med kontakter och kunskaper som kan anses varit bidragande faktorer till en stark etablering. 

Verksamheten har sedan dess start möt en ökad efterfrågan och jobben har rullat in.  
 

 

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 4. Det specifika företagets organisationsstruktur 

 

I organisationsmodellen så finns det tillsynes en struktur inom företaget som visar på en form 

av hierarkisk ordning. I observationerna som gjordes på arbetsplatsen var det svårt att urskilja 

någon direkt hierarki mellan medarbetarna, ägarna eller administrationen. På det sättet som 

samtliga medarbetena till synes agera uppfattades det på arbetsplatsen finnas ett öppet 

samtalsklimat en ömsesidig respekt. Dessa tolkningar grundar sig i ett helhetsintryck av de 

konversationer som har förkommit på utanför arbetstiden men även på arbetstiden. Även om 

anställningstiderna har visat sig vara väldigt olika spelar det här mindre roll, istället blir det 

personer som kan tänkas ha erfarenheterna kring de individen själv saknar som avgör vem 

man frågar eller söker sig till när man möter problem i arbetet.  
 

5.1.2 Individen på arbetsplatsen  

 
I nyanställning av personal är det inom denna verksamhet svårt att finna personer med 

akademiska meriter eller tidigare erfarenheter i cv:t som är kopplat specifikt till 

yrkesuppgiften. Företag söker inte alltid direkt efter en extern kompetens som företaget 

saknar. Vid rekrytering blir värdeord som social kompetens, förtroende ingivinade, engagerad 

och intresserad minst lika betydelsefulla. Även om visa tekniska meriter väger in så finns 

aspekter som talar för att man söker nya medarbetare som kan passar in i gruppen och som 

visar intresse och nyfikenhet inför uppgifterna. I framförallt samtalen som sker vid lunchen 

och frukosten delar medarbetare med sig av historier från tidigare arbeten och erfarenheter. 

Även i samtalen som görs med medarbetarna under observationerna så framkommer det att de 

flesta inte har haft en direkta erfarenheter eller utbildningar sen innan som är kopplade till 

yrket. Men trots en relativt låg ingående utbildningsnivå hos de anställda så lyckad dom med 

de breda och varierande erfarenheterna, som dom fått inom andra yrken, så visar dom i arbetet 

ändå på djupare kunskaper i sitt verksamhetsutövande. Genom de kunskaper som 

medarbetarna visar att de behärskar i arbetet så upprätthålla kompetensen för verksamheten.  

Arbetande-

arbetsledning 

 

Medarbetare 

 1 person  
 

Arbetschef & 

konsult 
 

 

VD 
 

Ekonomi/personal 
 

 

 

 

Ekonomi/ 
administration/ 

Arbetande- 

Arbetsledare 
Arbetande 

arbetsledare 
 

Medarbetare 

8 personer  



27 
 
 

Efter min tid på företaget blir det intressant hur de insamlade materialet visar att de formella 

utbildningarna tycks blir sekundära och de lärotillfällena som ges i arbetet blir centrala och 

primära för medarbetarnas utveckling men även företagets. 
 

5.1.3 Arbetsmiljön 

 

Medarbetarna rör sig dagligen i två olika miljöer. Den ena miljön är den som medarbetarna 

möter när de är ute i fält, dom åker på olika arbetsuppdrag och detta sker utanför det lokala 

kontoret. Den andra miljön som medarbetarna vistas i är det lokala kontoret. 

     
Figur 5. Det specifika företagets kontorslokal  

 

På bilden ovan visas en ritning över hur företagets kontorslokal är planerad. De röda pilarna 

visar olika centrala punkter i lokalen.  De rosa gubbarna representerar de två medarbetarna 

som har hand om den administrativa delen och dom är därför stationerade på kontoret. Dessa 

två delar ett ansvar för fakturering, kundservice, ekonomin, personalen bland många andra 

saker. Ingången är placerad i lokalens främre del vilket gör att en besökare inte behöver 

springa runt hela kontoret för att hitta. Istället sitter någon av de två som alltid kan garanteras 

hittas på kontoret nära ingången, men även nära varandra. De blåa gubbarna är tänkta att 

representera medarbetarna som aktivt jobbar med företagets främsta huvudsysselsättning. På 

ritningen så är de blåa gubbarnas medvetet utplacerade för att visa på hur dom sitter i sina 

kontor. En majoritet av dessa sitter tillsammans men de finns även dom som sitter själva.. 

 

Lokalen är relativt ny och är därför väldigt fräsch, modern och har mycket fönster vilket 

öppnar upp för mycket ljusinsläpp. Men det är inte bara utåt som glas används. Det är vanliga 

väggar som avgränsar rummen till varandra men den delen av rummen som riktar sig mot 

korridoren är gjorda av glas, även dörrarna är av glas. Under observationerna på kontoret så 

underlättades arbetet av att de finns stora möjligheter oavsett vart man befinner sig i kontoret 

att se vad som händer utanför de små rummen men även vilka och vad som händer i dem. När 

man rör sig genom kontorets delar så kan flera medarbetare därför studeras samtidigt och 

lokalerna upplevs bidra till det öppna klimatet som finns och som påverkar medarbetarna när 

de är på kontoret. Även om det inte är ett planerat öppet kontorslandskap så finns de 

tendenser till de då väggarna inte är särskilt tjocka. I rummen så sitter flera två och två men 

även de som sitter själva kan lätt höra de andra genom väggarna då lokalen är ganska lyhörd. 

Hela lokalen är även centrerad till den gemensamma matplatsen och köket som också blir en 

gemensam samlingspunkt där möten, lunch eller spontana diskussioner vid hämtandet av 

kaffe sker. 
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Förutom att personalen möter de andra medarbetarna så möter de även många andra, både 

kunder men också andra verkare från andra företag. Detta göra att all problemlösning kring ett 

arbete inte bara sker internt utan även med utomstående. Utöver de möten som sker i real tid 

håller medarbetarna en del av kommunikation om jobben över mobiltelefonerna. Samtal som 

görs kan både ske internt, till en annan medarbetare, men även extern om de exempelvis söker 

information från en arbetsledare som har hand om de specifika uppdraget. Tack vare denna 

teknik så är det alltid någon som är tillgängligt och flera frågor sker ute på plats när man har 

problemet framför sig 

 

 

5.1.3 Sammanfattning av den etnografiska beskrivningen 

 

I texten redovisas de miljöer och strukturer som är relevanta för medarbetarna på 

arbetsplatsen. Genom observationer har dessa kunnat beskrivas. Frågor om strukturen och 

anställningen är frågor som också skett informellt i sambanden med observationerna och har 

här redovisat med observationerna för att ge en helhets bild om förutsättningarna 

medarbetarna har. För att förstå vidare vad respondenterna medar med sina uttalande och 

kommentarer är denna bakgrund viktigt för att förstå för att se förutsättningarna som 

medarbetarna ges i helhet och hur dessa påverkar. Observationerna har bidragit med en 

förståelse för företaget samt medarbetarna och hur de möjliggör varandra.  

 

5.2 Intervju resultatet  

 
Den etnografiska studien avser att fånga upp en helhetsbild och med intervjuerna har 

medarbetarnas världsbild och uppfattning kunnat fångas upp. För att kunna ge kunskaper till 

studien är det av vikt att förstå hur medarbetarna bidrar till de organisatoriska lärandet. 

Genom medarbetarna öppnas möjligheter att se vilka möjligheter som företaget skapar för ett 

organisatoriskt lärande. I denna studie har det inte bara varit av vikt att studera medarbetarna 

för att förstå deras arbete och agerande i arbetet och med varandra. En tolkning av deras 

uppfattningar är av intresse för att kunna göra en djupare analys av arbetsplatsen. Intervjuer 

har här därför sammanställts och resulterade i olika teman som i sin tur har möjliggjort en 

analys av respondenternas svar.   

 

5.2.1 Erfarenhetens betydelse   

 
Inom företaget finns det för tillfället 16 stycken medarbetare och den individuella 

anställningstiden är varierande. Några av dem har varit anställda upp till 10 år men de finns 

även de som är tämligen nya och har en anställningstid på två till fem år inom företaget. Av 

de anställda är det relativt få som har en formell eller akademisk bakgrund för den specifika 

yrkestillhörigheten. Här finns de framförallt medarbetare varit kock, heltids musiker, 

elektriker eller fastighetsförvaltare vilket gör att det en stor bred och variation i tidigare 

erfarenheter. 

 

Vid intervjuerna återgav samtliga respondenter hur de har rört sig mellan olika yrkesgrupper 

och hur de har varit verksamma i andra företag vars verksamhet inte kunde anses direkt 

liknande med det som de arbetade med idag. Vid en fråga om vad de möt för förutsättningar 

när de började på den nuvarande arbetsplatsen utryckte inte respondenterna någon 

begränsning med detta. Istället konstaterades de indirekt att trots att de egentligen inte hade 
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någon direkt kompetens sedan innan, att de tidigare erfarenheterna bara lade olika 

förutsättningar för ett fortsatt lärande. 

 
       ”Där är de ju lite beroende på vilken bakgrund du kommer med, du kan ju vara byggare  

         och har byggkunskapsbakgrund eller ja vi har ju alla möjliga, sanerare eller ja nån form 

         av förståelse för byggare.” 

 

Med de olika bakgrunderna har medarbetarna med sig olika erfarenheter och kunskaper från 

andra yrken. Dessa erfarenheter blir, även om dom inte är direkt kopplade till den nuvarande 

anställningen, en förutsättning för ett fortsatt lärande inom verksamheten. De tidigare 

erfarenheterna som har bildats genom individens tidigare konkreta upplevelser gör att 

individen kan utveckla nya upplevelser till konkreta begrepp och teorier. Sedan kan dessa 

begrepp och teorier i sin tur applicera på nya situationer genom att kunskapen har omvandlas 

till en erfarenhet (Granberg och Ohlsson, 2009, s.35). Med ett erfarenhetsbaserat lärande av 

detta slag så kan varje medarbetare förutsättningar i arbetet förstås. Individerna har samlat på 

sig olika kunskaper i de tidigare anställningarna som de sedan inte bara har kunnat föra med 

sig in i verksamheten utan som även kommer lägga olika förutsättningarna vid 

problemlösningar för varje individ.  

 

5.2.2 Individens möjligheter till lärande  

 

Med begrepp organisatoriskt lärande följer ett tänkande om att en verksamhet ska vara 

uppbyggd på ett sådant sätt som tillåter grupper såväl som individer att ha goda möjligheter 

att kunna lära (Nilsson et al, s. 64). Detta göra att organisationen är beroende av den personal 

som befinner sig inom verksamheten. För att kunna förstå den stora bilden av organisatoriskt 

lärandet måste man även se till de små delarna och i detta fall blir delarna individen och 

dennes lärande.  

 

Det som är företagets starka sida men även till dennes nackdel är den variation av jobb som 

medarbetarna möter. I arbetet åker de anställda dagligen till ett flertal olika arbetsplatser och 

till olika typer av arbetsuppdrag. I mötet av de olika arbetsuppgifterna ställs medarbetarna 

inför nya problemlösningar och använder sig av olika tillvägagångsätt för att lösa 

arbetsuppgiften beroende på vad de är som behöver lösas. Respondenterna själva har svårt att 

direkt svara på vad deras jobb innebär då det är svårt att ge en specifik beskrivning av det 

dagliga arbetet på grund av den variation av uppdrag de möter. Istället beskriver dom ett 

arbete som kräver att undersökning för att ens komma fram till vad den faktiska 

arbetsuppgiften är och för att sen kunna besluta hur man ska gå vidare.  

 
Detektiv brukar jag förklara för barn, för det är det vi gör. Vi intervjuar, letar, frågar och 

försöker ta reda på vad de är som har hänt. Oftast så brukar eh jag brukar säga att dom bästa 

analysinstrumenten som en skadereglerare har dom är två och dom två sitter här på vardera 

sida (pekar med högra pekfingret på öronen). Dom två är dom bästa analysinstrumenten. Att 

intervjua, fråga, ta reda på så mycket historik som möjligt om byggnaden, vad har hänt, har  

de sett ut annorlunda någon gång tidigare. Har de byggts om eller har det varit några  

förändringar. Har det kommit in något annorlunda liksom i miljön, något nytt material eller  

saker som påverkat miljön på något vis. 

 

Det unika som beskrivs med hjälp av respondenten är hur medarbetarna dagligen åker på 

arbeten där de själva måste undersöka vilka förutsättningar som gäller, både i vad som har 

hänt och hur de ska lösas. Genom de arbetsförutsättningar som beskrivs med varje ny 

arbetsuppgift uppstår det dagligen möjligheter att skapa sig ett nytt lärande för medarbetaren. 

Arbetsuppgifterna kräver individens uppmärksamhet och engagemang vid ett problemlösande 
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då det är få arbetsuppgifter eller möten på arbetsplatser som kan anses standardiserade. 

Arbetsuppgiften i sig bidrar med en innehållsaspekt och måste finnas för att ett lärande ska 

kunna ske. Men även om möjlighet till lärande ges genom arbetsuppgiften i sig innebär detta 

inte per automatik att individer knyter samman med upplevelsen. Ett lärande är beroende av 

hur den nya kunskapen knyter samman med de tidigare erfarenheterna och hur de blir relevant 

för individen. Lärandet påverkar individerna olika beroende på medarbetarens egen 

nyfikenhet och intresset för uppgiften. Intresset för uppgiften kommer att avgöra i vilken grad 

som individen får en utvecklad kunskap, förståelse och nya färdigheter. Medarbetarens 

lärande kan beskrivas genom att se själva arbetsuppgiften som innehållet för lärandet, men de 

krävs in inre motivation eller drivkraft för att medarbetarens ska ta åt sig de nya kunskaperna 

(Illeris, 2006, s.39-40). För medarbetarna på arbetsplatsen blir det i denna läroprocess inte 

bara innehållet från arbetsuppgiften som påverkar i vilken grad lärandet sker utan även blir 

individens egen drivkraft nyckeln i hur bra ett lärande verkligen sker. För att motivation och 

drivkraft ska kunna möjliggöras krävs det en engagerad individ men också en miljö som 

uppmuntrar nyfikenhet och nytt lärande. Respondenterna beskriver både hur de själva men 

även gruppen drivs av intresse, engagemang eller av gruppen i sig.  

 
”Men dom flesta är tekniska, intresserade och engagerade o trivs tillsammans.” 
 

Respondenterna själva beskriver sig som en grupp som trivs ihop och där det finns ett genuint 

intresse och engagemang. Detta skapar en grupp som indirekt uppmuntrar varandras lärande 

då man tar intresse i varandras arbeten och skapar diskussioner kring matbordet om 

arbetsuppgifter som de möt under dagen. Detta intresse både i gruppen och hos individen 

skapar förutsättningar för att tillägnelse av de lärande som de möter faktiskt sker. 

Indirekt uppmuntras en drivkraft hos individen genom gruppen även om drivkraften är 

beroende av medarbetarens egna intresse för att lösa uppgiften. Detta göra att arbetet inte bara 

blir motoriskt och automatiserat utan får en känslomässig motivations aspekt till uppgiften. 

Medarbetarna på detta företag kan beskrivas ha en relativ låg tidigare yrkesmässigutbildning 

vilket här gynnar ett skapande av nyfikenhet och intresse hos individerna (Illeris, 2007, s.43-

44). Detta göra att både innehållet i arbetsuppgiften och drivkraften blir starka 

påverkningsfaktorer i ett lärande. Det gemensamma intresset och nyfikenheten för arbetet som 

beskrivs av respondenterna skapar en arbetsplats med högt i tak och där man vänder sig till 

varandra när man stöter på problem eller vill ventilera idéer. Respondenterna beskriver 

gruppen i helhet som stark och att de trivs ihop. Detta visar sig i kommunikationen som sker 

mellan dem och hur de samarbetar för att lösa problem som uppstår vid de olika 

arbetsuppgifterna. 

 
Det är nog när man stöter på problem man inte riktigt kan lösa själv eller som man inte riktigt 

 förstår själv. Om vad man ska gå vidare med. När man tycker att man redan gjorde de man  

behövde göra. Och då fortfarande inte funkar. Att man inte får de resultat man hade förväntat 

sig att få. Äh och vill ha nån ny syn på de hela. Ibland snöar man ju liksom in sig på de här är 

problemet och så är det inte de. Då fastnar man ju där liksom. Ofta. Och då behöver man nån  

ny som inte har sett problemet på plats. Äh nån som kommer med nya idéer. 

 

Samspelet som respondenterna beskriver medarbetare emellan möjliggör i sig en lösning till 

själva problemet men öppnar även upp för att tidigare erfarenheter och perspektiv på 

problemet kan utbyttas. Ju mer medarbetaren engagerar sig i ett samspel med omgivningen 

desto fler lärotillfälle kommer finnas för individen (Illeris, 2006, s.150). De är tydligt att det 

på arbetsplatsen finns ett intresse av en öppen kommunikation och interaktion med andra. De 

finns ett övervägande antal medarbetare som upplever en öppenhet mellan individerna där det 

finns möjlighet att kunna frågan i stort sätt alla, kunna diskutera och få andras synvinklar. 
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Denna form av interaktion påverkar de individuella lärandet positivt genom att de egna 

tidigare erfarenheterna får här utrymmes att jämföras och blandas med andras. Samspelet i 

organisationen mellan medarbetare gör att kunskaper kan tas emot men även föras vidare. 

Men det är viktigt att ta hänsyn till att det finns 16 stycken medarbetare och även om det finns 

ett flertal som upplever öppenheten och fördelen med dessa så finns de även de som inte 

lägger lika stor vikt vid interaktion med medarbetare.   

 

5.2.3  Utrymme som ges för individen att utvecklas 

 

För att en organisation ska uppnå organisatoriskt lärande krävs de mer än att det bara finns 

förutsättningar för lärande. Förutsättningar som krävs för ett organisatoriskt lärande ska ske är 

att det lämnas utrymme för individen att kunna utvecklas i arbetet och på arbetsplatsen 

(Nilsson et al, s. 64). Företaget har relativt få anställda och det är även ett flertal som har en 

lägre anställningstid hos företaget. Detta resulterar i att det inte är någon hög omsättning på 

anställda, varken nya som kommer in i verksamheten eller som slutar.  

 

På företaget är det inte någon stor omsättning på personalen och det är många av 

medarbetarna som har varit anställda en längre tid. Eftersom det inte finns några speciella 

utbildningar för denna yrkestillhörighet ser efterfrågan på de kompetenser som behövs lite 

annorlunda ut. Vid anställning blir den personliga karaktären viktig och en helhets bedömning 

av de tidigare erfarenheterna görs. I frågan om vad som krävs för yrket är samtliga 

respondenter som är delaktiga i nyanställning överens om att det krävs någon form att teknisk 

förståelse för att kunna anses lämplig för arbetet de utför men att den sociala kompetensen 

också är väldigt viktig.  

 
”De finns ju massa kriterier för tekniskt kunnande och ja andra bitar som självklart också är 

 viktiga men det spelar ingen roll hur bra du kan de för har den du besöker inte ett förtroende 

 för dig så funkar det inte i alla fall så därför blir den sociala kompetensen väldigt viktigt.” 

 

Samtliga respondenterna som är ansvariga för anställning redogjorde för de svårigheter som 

finns i anställning då det inte fanns en direkt utbildning till yrket förtillfället. Vid anställning 

värdesätts andra egenskaper som exempelvis social kompetens och hur bra personen ifråga 

skulle kunna passa in i den befintliga gruppen. Med sig har istället de anställda olika 

erfarenheterna ur arbetslivet och vid anställning räknas individens intresse och engagemanget 

för uppgiften in i en helhetsbedömning. Man söker efter rätt person med rätt kvalitéer men 

som också har möjligheter att kunna men framförallt viljan att utvecklas i arbetet. Vid 

nyanställning finns det en plan på hur introduktion av den nya medarbetaren ska gå till. I ett 

dokument har de sammanställts vilken information som nya medarbetare ska ha kunskaper 

om vilket innefattar rutiner, samlingsplatser, säkerhetsaspekter och nödutgångar. Framförallt 

är det viktigt att den som jobbar inom företaget är medveten om vad arbetet innebär men även 

den egna säkerheten inför de olika uppdrags utföranden. Detta göra att man får en inblick i 

vad som förväntas av än även på arbetsplatsen i de olika frågorna. Utöver de interna 

protokollen så erbjuds även den ny anställde en teoretisk utbildning för att bidra till en 

kunskapsbas att kunna stå på och för att förstå arbetet. Men utöver de så beskriver 

respondenterna starten inom företaget mer som ett lärlingsprogram som går ut på att man få 

följa med någon av de mer erfarna medarbetarna och lära sig på vägen. Under den period som 

man ”skuggar” en mer erfaren medarbetare får den nya möjligheter att fråga, lära och se hur 

de jobbar. Denna tid är dock begränsad och respondenterna prövas på hur de agerar på 

egenhand. 
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        ”Sen efter dom så försökte dom helt enkelt släppa ut mig på grönbete efter ungefär 4 månader. 

         Och det gick väl hyffsat men man har ju mycket frågor. Vart man än kommer så är de saker 

         som man inte har sett förut. Måste man torka de här eller måste de tas bort och så vidare. Så  

         man får ägna mycket tid i telefon när man blev själv. De här? Vad tror du om de här?” 
 

Men trots den grunden man får genom att följa en annan medarbetare är det först när de börjar 

arbeta självständigt som de verkligen utvecklas. Den ny anställde tvingas då att tänka själv 

och göra egna reflektioner (Illeris, 2007, s.75). Även om de fortfarande har möjlighet att fråga 

en annan medarbetare om hjälp så är det här den egna reflektionen görs först som blir 

individens möjlighet till lärande. Redan vid anställning har medarbetarna ett utrymme att 

utveckla behövliga kunskaper som saknas och som krävs för att de ens ska kunna utföra sina 

arbetsuppgifter. Men det är inte bara de nya som får utrymme att utvecklas och lära. Förutom 

den möjlighet som varje individ har att utvecklas och lära redan vid start så skapas det 

utrymme för individen i det dagliga arbetet. Arbetet gör att personalen dagligen möter nya 

situationer och nya arbetsrelaterade uppgifter som ska lösas. Uppgifterna som de möter kan 

vara allt från nya konstruktioner som ska lösas till eller hur ett vist material torkar och beter 

sig. Mycket av det dagliga arbetet sker på egenhand vilket gör att medarbetarna måste 

utvecklas för att kunna lösa arbetsuppgifter som de möter.  

 
         ”En-manna jobb, ja joo det är väl i stort sätt 80% av allt är eget liksom. Är de. Vi är  

           självständiga på de sättet. Eller ja. 90 % är de. Mycket bygger ju på erfarenhet så ju  

           längre du har jobbat desto mer koll får man ju men grundmässigt så tycker jag nog det 

           är ganska lika för alla.” 
 

Genom respondenterna kan arbetet uppfattas som ganska ensamt. Men på grund av detta en-

manna arbete kan man även se hur individen i mötet av varje ny arbetsuppgift får möjlighet 

att samla på sig nya erfarenheter. Varje ny uppgift kräver individens uppmärksamhet och 

fokus då arbetet förutsätter att individen klarar att göra olika problemlösningar. Individen 

tvingas ofta göra dessa problemlösningar själva då de oftast är ensamma ute i det dagliga 

arbetet. I dessa situationer kan lärande beskrivas som något som skapas aktivt av individen. 

Detta en-manna jobb gör att individen ständigt får pröva sig fram i de konkreta situationerna 

eftersom det är så pass många olika jobb som varje enskild medarbetare möter. Det gör det 

svårt för övriga medarbetare att ha koll på andra jobb än sina egna och det finns inte heller ett 

intresse av att lägga sig i andras uppdrag.  

 
         Äh ne så mycket koll har vi nog inte. Det är nog mest om man får en fråga från någon  

           annan. Det är ju mycket snickare och så som har jobbet som ringer mig eller nån  

           annan och säger nu är det någon annan som har gjort de här och de här och då vill  

           man ju titta på de jobbet och kolla vad som har gjorts. Så vi kommer ju åt alla andras  

           jobb men det är ju inte så att vi sitter o bläddrar igenom de och kollar efter fel. Oftast  

           så är det nog brist i vad dom har skrivit i att dom har gjort. Asså vist då kan man ju se  

           att dom har gjort jätte mycket fel men oftast så har de inte gjorts så mycket fel utan 

           dom har bara inte fyllt i allting som man ska. 
 

Respondenterna beskriver hur de inte har något särskilt intresse av varandras uppdrag mer än 

om de ombeds hjälpa till i någon fråga och medarbetarna visar på detta sätt ett förtroende för 

varandra. Denna typ av arbetet sätter mycket tillit till individen och dennes förmåga att ta 

beslut och lösa situationer på plats vilket skapar ett eget handlingsutrymme för individen att 

tillämpa gamla erfarenheter men även få möjlighet att pröva något nytt. Detta innebär att 

individen får möjlighet att praktiskt utforskande och aktivt pröva nya lösningar som sen 

resulterar i insikter om vad som sker när man handlar utifrån en viss befintlig kunskap eller 

erfarenhet. De konkreta upplevelserna leder till reflektion hos individens, utifrån denna 
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reflektion får individen sen möjlighet att aktivt experimentera (Illeris, 2006, s.74). Detta en-

manna jobb gör att medarbetarnas själva praktiskt prövar för att kunna komma fram till egna 

lösningar. Vid tillfällen där medarbetarna möter situationer som de känner sig osäkra på är det 

vanligt att de tas upp i grupp för diskussion om lösningar så är det dom själva som får åka 

tillbaka ut och aktivt experimentera då det oftast är individuella jobb.  

 

         ..varje uppdrag är ju unikt och det är klart att man stöter på saker som. Det är väldigt 

           ofta man stöter på saker man inte har sett förut. Det finns så pass mycket olika sätt att  

           göra fel på och bygga fel på men de är ju Marcus jag och Mattias, Melker, som mest  

           bollar kluriga saker kring utredningsbiten. Det är nog dom. Det är ju vi tre som har  

           jobbat mest med dom bitarna så att ja Marcus har ju jobbat länge. Kanske inte gjort 

          så mycket utredningar men har ju hållit på ett tag med det här. Så det är ju rätt öppet  

          klimat och man kan ju bolla och ställa frågor om man stöter på något. Typ ja stöter på  

          nån sån där konstig svart massa under mattan som jag inte har stött på förut, har du  

          stött på de? Och så.  
 

Genom att individ får möjlighet att reflekterar över arbetsuppgifter skapar sig medarbetaren 

abstrakta begrepp och en egen teoribildning. Dessa egna begrepp görs genom att individen 

kan dra slutsatser utifrån den konkreta upplevelsen. När individen skaffat sig erfarenhet 

kommer de nya teorierna samt begreppen att ändra dennes handlingsmönster. Genom 

reflektionen i gruppen skapar sig även gruppen en gemensamma bild som göra lärandet om 

uppgiften sprider sig till flera individer.  

 

5.2.4 Sammanfattning 

 

I detta tema har resultatet kunnat redovisa för vilka förutsättningar som ges i företaget för 

medarbetaren att kunna lära och utvecklas. Detta har kommit fram genom respondenterna och 

hur de beskriver den dagliga verksamheten. Respondenterna har med deras egna erfarenheter 

kunna tydliggöra förutsättningar som annars hade kunnat gå förlorade och som inte hade 

kunnat se vid enbart observationer. Men intervjuerna har inte bara gett studien möjlighet att 

studera förutsättningarna som medarbetarna ges av företaget. Intervjuerna har bidragit till en 

förståelse för vad medarbetaren har för roll i organisationen och tydliggjort att det är viktigt 

att förstå en organisation måste hänsyn tas till individerna och deras påverkan för 

organisationen. Det har därför blivit av intresse för studien att se på individens tidigare 

erfarenheter för att förstå dennes möjligheter till lärande i arbetet. Det är även av vikt att 

förstå att även om ett lärande finns måste det finnas ett utrymme för medarbetare att kunna 

utvecklas på arbetsplatsen. 

 

På arbetsplatsen har medarbetarnas olika tidigare erfarenheter och de är av stort intresse för 

denna studie för att förstå de förutsättningarna som individen har för ett fortsatt lärande. Detta 

göra att medarbetarna i företaget möter olika uppgifter utifrån olika förutsättningar på grund 

av de tidigare erfarenheterna. Det betyder att varje arbetsuppgift ses utifrån 16 olika 

perspektiv och när de möter en lärande situation så kommer de nya lärandet att påverka dem 

olika. Genom medarbetarna kan vi se hur ett en-manna jobb tvingar individen att använda den 

tidigare erfarenheten men även att möta nya situationer för att sen pröva nya lösningar. 

Medarbetarens arbete ger förutsättningar att skapa ny förståelse. Detta sker när medarbetaren 

utifrån de konkreta upplevelserna kan göra egna reflekterande observationer för att sedan 

aktivt kunna experimentera och pröva. Det praktiskt utforskande som arbetet när man jobbar 

på egenhand resulterar i insikter om vad som sker när man handlar utifrån en viss befintlig 

kunskap eller erfarenhet. Efter detta så leder dessa konkreta upplevelser till reflektion hos 

individen och som genom egna begrepp som gör att individen kan dra slutsatser utifrån den 
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upplevelsen. Men för att individen aktivt ska kunna pröva erfarenheterna så förutsätts ett 

handlingsutrymme för att medarbetaren ska kunna utforska på egen hand och för att kunna ta 

åt sig, först då sker en högre grad av lärande. Arbetet erbjuder medarbetaren friheter att lösa 

arbetsuppgifterna och egen reflektion över arbetet kommer både resultera i hög grad av 

lärande för individen men även för organisationen.   

 

5.3 Organisationen, förutsättningar för organisatoriskt lärande  
 

Utgångpunkten är att organisatoriskt lärande är en verksamhet som skapar utrymme och 

möjlighet för individerna men även arbetsgruppen och läras och utvecklas. Detta speglar ett 

tankesätt som genom arbetet utvecklar individer och arbetsgrupperna för att organisationen i 

sin tur ska kunna utvecklas(Nilsson et al, 2011, s.64). I tidigare text har möjligheterna 

individen har för att lära men även utrymmet för utveckling presenterats. Men poängen med 

organisatoriskt lärande är att kunskaperna ska från individen också in arbetsgruppen för att 

kunna påverka hela organisationen.  

 

5.3.1 Från individ till arbetsgrupp  
 

Insikten är något som är kopplat till individen och organisationen kommer aldrig kunna 

komma till insikter. Detta göra att tillfällen som ger möjlighet till att fundera och diskutera i 

grupp vad man själv eller någon annan har gjort, ger förutsättningar för ett reflekterande över 

situationen och agerandet. Att ge möjligheter till att kunna reflektera och prata om vad som 

har hänt kommer bidra till tillfällen som kan skapa ett lärande för både individen och för 

gruppen. Detta skapar möjlighet till att flera kollegor kan byta erfarenheter oavsett om det är 

ens egen eller någons annans jobb som diskuteras och blir därför en viktig förutsättning för en 

framåtskridande läroprocess (Wilhelmson, 1998). Respondenterna beskriver sig själva som 

väldigt självgående i arbete men beskriver samtidigt ett flertal tillfällen där dom möter sina 

kollegor och öppet diskuterar arbetsuppgifter. Dessa tillfällen beskrivs ofta ske på de egna 

kontoren eller vid matbordet där alla ofta samlas oavsett om det är för möten eller för lunch.  

 
        ”Jag och Melker sitter ju ofta såhär och eftersom vi delar kontor så pratar väl vi ganska  

          mycket med varandra liksom om man sitter. Så egentligen så är väl han förstahand  

          liksom men sen så är de väl luncherna och så. Det är ett öppet samtal hela tiden. Men  

         det är sällan man ringer när man är ute på plats de är mer att man sitter här på alla  

         gemensamma tillfällen och då tar de” 
 

De öppna samtalet som respondenten beskriver är något som är ständigt pågående i de 

gemensamma lokalerna. Lokalen i sig skapar möjlighet att träffas när man kommer in från 

jobben och det kommer naturligt för medarbetarna att ta upp olika saker med andra. Även om 

dom själva inte alltid har uppfattat situationen som ett jobb relaterat så sker det väldigt ofta 

frågor eller konversationer över kaffet som rör jobbet. Lärandet på företaget börjar på en 

individnivå, i och med de enskilda arbetsuppgifterna, men kan genom respondenten förklara 

hur de gemensamma diskussionerna skapar en reflektion på gruppnivå och en lärandeprocess 

på gruppnivå har genomförts. Lärandet har här startat när individen kommer till insikt om 

något och hittat egna förklaringar till de som hände. Insikten handlar om att kunna förklara 

den nya insikten för sig själv och en för andra genom ord och handlingar. För att kunna gå 

från insikt på individnivå till gruppnivå så krävs det att de kommuniceras vidare. Tolkningen 

av insikten sker i gruppen och den kollektiva processen som uppstår då skapar en gemensam 

bild av verkligheten. Denna del är en del av ett kollektivt lärande, som beskrivs ske genom att 

diskutera i grupp och reflektera med andra i samma arbetslag så att ett utbyte av tankar och 

synsätt sker. Det är den gemensamma iden hos gruppen som skiljer de kollektiva lärandet från 
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summan av samtliga individers lärande, de är resultatet av denna delningsprocess (Granberg 

och Ohlsson, 2009, s. 54-55 ). En viktig del för att ett organisatoriskt lärande ska ske är 

genom att möjliggöra ett kollektivt lärande, vilket sker då tankar och kompetens får möjlighet 

att delas inom organisationen, när individer får möjlighet att kommunicera och reflektera 

öppet för att gruppen ska kunna skapa sig gemensamma föreställningar och intentioner. Att 

dela tankar och kompetens visar sig var något som här kommer naturligt för medarbetarna, att 

kunna diskutera sina egna eller varandras arbeten. Respondenterna ger en bild av ett öppet 

samtalsklimat medarbetare emellan och upplever aldrig någon rädsla för att be om hjälp.  

 
        ”Man måste våga säga till när man inte vet. Man får aldrig liksom stå någonstans och  

          tveka och vara rädd för att fråga någon annan för att ta de beslutet.” 
 

Även om citatet är taget från en medarbetare speglar det väldigt bra hur respondenterna 

beskriver de interna förhållningsättet som finns till varandra. Det finns hos medarbetarna ett 

organisatoriskt beteende som påverkar hur de interagerar med varandra och vilka 

kommunikationsformer som är accepterade. På denna arbetsplats är det normalt att diskutera 

och öppet och våga fråga om stora som små sake, vilket i intervjuerna beskrivs vara något 

som sker dagligen. En delningsprocess och skapandet av gemensamma bilder kan endast ske 

genom att individerna själva lär och sen väljer att dela med sig av sina tankar, erfarenheter 

och kompetens till de andra i gruppen (Granberg & Ohlsson (2005, s.228). Detta göra att det 

kollektiva lärandet inte är beroende av en enskild individ vilket göra att även om en enskild 

person lämnar organisationen så kommer den lärande gruppen kunna leva kvar vilket 

resulterat i en kunskap som är socialt konturerat. Detta skapar ett kollektivt minne, en 

kollektiv kunskapsbas där alla olika erfarenheter blir till nytta för alla. Även om de kollektiva 

lärandet uppstår då erfarenhet öppet delas och medarbetarna tillsammans diskuterar, tolkar 

uppgifter och löser problem så är det lika viktigt att informationen tar sig in i gruppen men 

även ut till de andra individerna från gruppen. Genom respondenten så kan kontorsmiljön och 

lokalen beskrivas som en plats där man inte direkt kommer ifrån varandra. Även om personen 

i fråga tycker att denne sitter ensam så blir medarbetaren delaktig i de diskussioner han hör 

eller uppfattar.   

  
        ”Jag tycker mest att det är skönt att sitta själv tror jag. De är som sagt var vi fick en  

         utvärdering av våra rum där jag lite smidigt beskrev de som att vi ska inte se varandra  

         men vi ska höra varandra. Vi skulle egentligen kunna sitta i ett öppet kontorslandskap  

         för man hör ändå alla. Det är en spännande lokal.” 
 

Även om respondenten ifråga kanske inte uppfattar detta som ett deltagande så har denne 

möjlighet till att ta in den informationen som uppfattas genom väggarna. För ett lärande 

behöver inte informationsdelning ske medvetet, i en specifik dialog eller vara i form att ett 

bestämt möte. Informationsdelning är en process som startar när individen tar åt sig 

informationen och att de gemensamma föreställningarna utvecklas hos individen från gruppen 

och man anstränger sig för att anpassa de egna handlandet. Ett kollektivt lärande inom 

företaget karakteriseras av en delad förståelse och ömsesidiga anpassningar (Cook och 

Yanow, 1993). Språket och dialogen får därför en central roll och kan ske spontant och 

informellt men kan även vara ske vid mer strukturerade tillfällen. Men oavsett vad det är för 

tillfälle så krävs kommunikation och att man söker detta i sin omgivning. Respondenterna 

beskriver inte bara ett öppet klimat utan även hur de söker sig till varandra för lösningar eller 

idéer.   

  
        ”Ibland är det idéer man vill bolla och ibland vill man ha lösningar. Det är mer, jag har  

          tänkt så här, och så får man aa du har tänkt rätt. Så att men jag gör ju aldrig fel så  

         haha.” 
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Denna typ av samtal blir grunden för att möjliggöra ett organisatoriskt lärande. Dessa samtal 

bidrar till en process för att möjliggöra att lärande tas in i organisationen genom kollektivt 

lärande. I de kollektiva lärandet ryms flera sorters samtal där det berättande samtalet, det 

gemensamma reflekterande samtalet och det gemensamt intentionsskapande samtalet skapar 

lärandet. Det är först genom de olika samtalsformerna som det skapas ett likartat synsätt och 

förhållningssätt (Wilhelmson, 1998). Detta möjliggör att det specifika blir något generellt och 

att det privata blir offentligt som kommer leda till att det enskilda lärandet blir gemensamt. I 

medarbetarnas vardag återfinns olika former och typer av möten med andra människor och 

andra medarbetare som möjliggör detta. Visa möten sker strukturerat i förbestämda möten 

medans andra möten sker i förbifarten och mer spontant under dagen, sådana tillfällen som 

man kanske inte ens tänker på sker. Under en vanlig dag så träffar dessa medarbetare ett 

flertal olika människor, i ett flertal olika miljöer och sammanhang. Ett vanligt och även 

återkommande möte är personalmötena som äger rum första tisdagen varje månad. På 

arbetsplatsen hålls även teknikmöten. Dessa är inte lika regelbundna som personalmötena 

men anordnas när de finns ett behov av det. Syftet med denna typ av möten är att ta upp direkt 

arbetsrelaterade frågor. Teknikmötena beskrivs ge möjlighet för större och formella 

diskussioner om det är någon som har stött på komplicerade lösningar eller jobb.  

 
         Sen har vi teknikmöten, lite oregelbundna men när de finns ett behov. Det innebär att  

         då är i princip alla med förutom tjejerna. Och så pratar vi olika, ny grej som kommit  

         upp, om nån vill veta något, nån utbildning som kommit upp eller. Vi som jobbat längre  

         delar med oss av erfarenheter till de nyare och som jobbat mindre. Eller om vi ska enas  

         om någon dokumentation, som vi har gjort nu. Liksom få likformighet i protokollen, att  

         alla gör likadant och de ska se likadana ut. Det ska inte spela någon roll om du får de  

         från mig eller någon annan så ska kunden få samma, samma produkt.  Likforma de hela. 

         Så vi har jobbat en del med de vi är inte klara men har kommit en bit på väg. 
 

Dessa teknikmöten beskrivs ge förutsättningar till medarbetarna att mötas under formella 

former. Detta är ett sätt för organisationen att kunna anpassa de eventuella regler som finns, 

ge enskilda och gemensamma principerna och det organisatoriska beteendet (Granberg & 

Ohlsson, 2009, s.67). Utöver de mötena som sker medvetet och bestämt så interagerar dessa 

medarbetare dagligen med flertal personer. Även om medarbetaren i sig inte ser detta som ett 

direkt möte så är det en händelse som räknas som ett möte då interaktion har uppstått. Som 

tidigare nämnt så är matplatsen en väldigt centrerad del i lokalen och detta göra att de blir 

även en form av centrum. Här möts man under frukosten, lunchen och vid fika rasterna. Det 

är även här som man samlas eller sätter sig om man behöver sätta sig ner eller vara flera som 

diskutera.  Även om de flesta upplever att möjligheten att fråga alla alltid finns och att 

förtroende finns för egentligen allihop. Så är det diskussioner över kaffet prat om 

morgonjumpan eller skämt om någon annan medarbetare där även jobb smyger sig in vid 

detta matbord.  

 

Förutom den interaktion som de möter med de interna medarbetarna möter denna personal 

många andra, både kunder men även andra från andra arbetsplatser. På de olika jobben 

kommer de i kontakt med allt från byggare, arbetsledare, sanerare med flera som är 

inblandade i samma jobb. Detta göra att all problemlösning kring ett arbete inte bara sker 

internt utan även med utomstående. Detta göra att då dom är verksamma i hela Uppsala att det 

är väldigt många olika grupper som dessa medarbetare blir en del av när dom möter andra ute 

i arbetet. Utöver dom personliga mötena så sker en hel del kommunikation över deras jobb 

telefonerna. Dessa samtal kan både ske internt, till en annan medarbetare, men även extern det 

vill säga man måste få information från en arbetsledare som har hand om de specifika jobbet. 
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Tack vare denna teknik så är det alltid någon som är tillgängligt och flera frågor sker ute på 

plats när man har problemet framför sig. 

 

5.3.2 Sammanfattning  

 

Utgångpunkten är att organisatoriskt lärande är en verksamhet som skapar utrymme och 

möjligheter för att individens lärande att kunna överföras till arbetsgruppen och 

organisationen. Genom de olika delarna i resultatet så visar medarbetarna hur detta möjliggörs 

igenom arbetet och arbetsplatsen. Denna process är endast möjlig när individerna själva lär 

och sen väljer att dela med sig av sina tankar, erfarenheter och kompetens till de andra i 

gruppen.  

 

Genom respondenterna kan man följa hur individens insikter kan överföras till gruppen vid 

tillfällen som ger möjlighet till att fundera och diskutera vad man har gjort. De tillfällen när 

medarbetare möts skapas förutsättningar för ett reflekterande över situationen och agerandet. 

De gemensamma reflektionerna ger möjlighet till att flera kollegor kan byta erfarenheter 

oavsett om det är ens egen eller någons annans jobb som diskuteras och blir därför en viktig 

förutsättning för en framåtskridande läroprocess. Tolkningen av individens insikt sker i 

gruppen och i delandet av denna insikt och en kollektiv process skapa en gemensam bild av 

verkligheten. Detta är något som inom företaget sker naturligt för medarbetarna, att kunna 

diskutera över sina egna eller varandras arbeten. Delandet av individens insikter möjliggör att 

det specifika blir något generellt och att det privata blir offentligt som kommer leda till att det 

enskilda lärandet blir gemensamt. I medarbetarnas vardag återfinns olika former och typer av 

möten med andra människor och andra medarbetare som möjliggör detta. Förutsättningar ges 

till medarbetarna att mötas under formella former på personalmötet och teknikmöten. Detta är 

ett sätt för organisationen att kunna anpassa de eventuella regler som finns, ge enskilda och 

gemensamma principerna och det organisatoriska beteende. Utöver de mötena som sker 

medvetet och bestämt interagerar dessa medarbetare dagligen med flertal personer. Även om 

medarbetaren i sig inte ser detta som ett direkt möte är det en händelse som räknas som ett 

möte då interaktion har uppstått. Som tidigare nämnt är matplatsen en väldigt centrerad del i 

lokalen och detta göra att de blir även en form av centrum. Här möts man under frukosten, 

lunchen och vid fika rasterna. Det är även här som man samlas eller sätter sig om man 

behöver sätta sig ner eller vara flera som diskutera. Även om de flesta upplever att 

möjligheten att fråga alla alltid finns och att förtroende finns för egentligen allihop men det är 

även de diskussioner över kaffepratet om morgonjumpan eller skämt om någon annan 

medarbetare där även jobb smyger sig in vid detta matbord som bidrar till en delningsprocess.  

 

5.4 Sammanfattning resultat- och analysdel  
 

I den etnografiska delen fick studien tillgång till de mellanmänskliga relationerna och här kan 

man se hur medarbetarna handlar i arbetet men även när de möter varandra. Resultatet av i 

den etnografiska delen har grundat sig i observationerna som har gjort men har slagits ihop 

med analysen då forskarens tolkning inte kan helt bortses från beskrivningen i de som 

observerats. Inblicken som observationerna bidragit med ger studien en djupare förståelse på 

vad som händer och vilka möten som blir aktuella i en lärandeprocess. Observationer på så vis 

kompletterat intervjuerna då allt inte alltid återges eller uppfattas av medarbetarna själva. 

Intervjuerna har bidragit med arbetarnas perspektiv och egna berättelser om arbetet och 

företaget. Resultatet av dessa har presenterats med uttagna citat men även här har analysen 

påbörjats då jags om forskare inte kommer ifrån den egna tolkningen helt. Båda 

tillvägagångsätten har varit nödvändiga för att få en helhetsbild av företaget. Resultatet och 
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analysen har strukturerats för att redogöra för de påverkningar som har betydelse för den 

uppställda frågeställningen.  

 

1. Vilka möjligheter till organisatoriskt lärande skapar företaget?  

 

I studien kunde man se i både observationerna och i intervjuerna situationer som beskrev hur 

organisationen både erbjuder och skapar formella och mer informella tillfällen för att skapa 

förutsättningar för medarbetaren att lära och utvecklas. De formella tillfällena som företaget 

skapar för ett lärande har varit i form av teknikmöten, personalmöten eller introduktions 

utbildningar. Utöver dessa tillfällen skapar företaget förutsättningar för ett 

interaktionsutrymme och handlingsutrymme där möjlighet för individen ges att själv tänka 

och använda sig av varandra. Arbetet i sig och arbetsuppgifterna som ska utföras inom denna 

verksamhet är redan där något som möjliggör och förutsätter ett konstant lärande och 

utvecklande hos medarbetarna.  

 

2. Hur bidrar medarbetarna till ett organisatoriskt lärande?  

 

Att medarbetarna ges möjligheter till att lära genom arbetet har visat sig vid ett flertal 

tillfällen. Medarbetarna beskriver själva hur de i mötet av den nya uppgiften, i mötet med 

medarbetare, i mötet med utomstående verkare och genom de formella tillfällen som ges får 

möjligheter att skapa ett lärande. Personalen beskriver hur de får möjlighet att utveckla de 

egna lärandet genom att byta erfarenheter och diskutera situationer de möt i arbetet med 

varandra vilket är en möjlighet som inte alla arbetsplatser erbjuder eller använder. 

Medarbetarna har själva beskrivit men också observerats vid tillfällen där möjligheter att 

själva pröva praktiska lösningar och i dessa tillfällen skapas möjligheter till utveckling för 

individen även om individen själv inte alltid uppfattar dessa situationer. Medarbetarna och 

individen blir en central del för att möjliggöra ett organisatoriskt lärande. I de teoretiska 

utgångspunkterna konstateras att organisationen själv inte kan lära eller komma till insikter 

(Granström och Ohlson, 2005, 231). Även om förutsättningarna som ges har blivit centrala så 

är medarbetaren och förståelse för dennes lärande en viktig del för att se hur medarbetaren 

bidrar men som i denna studie är det som argumenteras möjliggör ett organisatoriskt lärande. 

Det är företaget som ger förutsättningar till lärande men det är genom individen och 

medarbetaren som ett lärande kan möjliggöras.  

 

Sammanfattningsvis har den insamlande empirin bidragit med ett resultat som har visat på 

tillfällen som skapar förutsättningarna för medarbetarna att möjliggöra ett organisatoriskt 

lärande. Resultatet, både genom observationer och intervjuer har tydliggjort dessa tillfällen.  

Genom dessa tillfällen kan man förstå individens betydelse och analysen bygger på slutsatser 

av vad som faktiskt möjliggör ett organisatoriskt lärande. Slutsatsen utifrån dessa delar blir att 

individen har visat sig spela en stor roll i processen för ett möjliggörande av organisatoriskt 

lärande. Men även organisationen har bidragit med ett möjliggjorde av miljöer som gynnar 

individens lärande. Både individen och organisationens påverkningar i struktur och agerande 

har visat sig nödvändiga för att skapa förutsättningar till ett lärande. Det är genom deras egna 

förklaringar som resultatet har kunnat presentera vilka lärotillfällen som ges även om 

respondenterna inte själva alltid sett dessa som lärande eller särskilt betydande. Även om den 

sammanlagda tidigare forskningen har inledningsvis i studien bidragit med förståelse så har 

påverkningar som Wilhelmson (1998) forskning om samtalets påverkningar tydligt visat sig 

och även Dewey (2007) idéer om att individen är en del av en helhet har blivit central i 

resultatet/analys delen. Avslutningsvis kan man se hur de organisatoriska lärandet är ett 

komplext begrepp som beskriver en verksamhets arbete i helhet genom empirin med hjälp av 
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Crossan, Lane och Whites modell(1999). Men även om den tidigare forskningen och de 

teoretiska utgångspunkterna har bidragit med visa perspektiv har de även begränsningar. 

Resultatet i den ovanstående texten lyfter fram alla de delar som påverkat de organisatoriska 

lärandet. Det som har visat sig speciellt för detta företag är lärandet som blir givande för 

företaget är lärande som individen har skapat sig utanför företaget och sen tagit med sig in. 

Med lärande som hämtas utanför företaget menas de tidigare erfarenheterna men även de nya 

lärandet som individerna skapar sig ute på arbetsuppdragen i mötet av andra verkare. Detta 

göra att både individen och arbetsuppgifterna i sig möjliggöra ett kompetens bevarande då 

lärande kan komma in från olika håll så länge individen är nyfiken och med i ett lösande av 

uppgiften. Med stöd av resultatet kan man se att individerna och organisationen möjliggör 

varandras utvecklande och fortsatta lärande. De etnografiska angreppsättet ger en möjlighet 

att förstå hela företaget, både i dess hel helt som organisation men även hur individerna 

möjliggör helheten. Resultatet redovisar att förutsättningarna för att individen lär och att 

möjlighet till lärande skapas av organisationen ger företaget förutsättningar för ett 

organisatoriskt lärande och en fortsatt utveckling trots den låga ingående yrkeskompetensen. 
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6. Diskussion  
 

För att förstå vad som hände på företaget kunde tidigare forskning bidra med en bild av hur 

individens lärande påverkas inom en organisation och även hur organisatoriskt lärande kan 

studeras och vad som påverkar den. Här blev framförallt Wilhelmsons(1998) idéer om 

samtalets betydelse relevant men även Deweys(2007) idéer om individen som en del av 

helheten. Detta bidrog med förståelse för företaget och helheten som förutsättningarna bidrog 

till. Med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna och empirin har sedan ett resultat kunnat 

sammanställas. Studien har haft som avsikt att studera vilka förutsättningar det specifika 

företaget ger medarbetarna för att möjliggöra ett organisatoriskt lärande. I resultatet/ analys 

delen blev de tydligt hur de teoretiska utgångspunkterna bidrog med en förståelse för vad som 

hände på företaget. Även om det blev väsentligt att studera vilka förutsättningarna som gavs 

för att möjliggöra ett organisatoriskt lärande så blev även en viktig del medarbetarna. För att 

förstå vad som möjliggör dessa förutsättningar så studerades individen och det visade sig att 

hur denna lär blev en central del i ett organisatoriskt lärande. Detta gjorde att både Crossan, 

Lane och Whites (1999) modell bidrog med en helhets förståelse men att Illeris (2007) och 

Kolb (2015) gjorde att vad som möjliggjorde förutsättningarna. På grund att studien har 

avgränsats till att undersöka den uppställda frågeställningen på ett specifikt företaggöra att 

studiens generaliserbarhet därmed är begränsad. Dock kan ändå de resultat och analyser som 

gjorts i studien bidra med en ökad förståelse för förutsättningar som möjliggör ett 

organisatoriskt lärande.  

 

I studien har individerna visat hur de tidigare erfarenheterna har påverkat ett fortsatt lärande 

och hur de olika medarbetarna får möjlighet att skapa olika insikter beroende på vad de har 

för erfarenheter. För att få förståelse för denna process har de teoretiska utgångspunkterna 

bidragit med hjälp av erfarenhetslärande teorier men även Illeris modell för lärande. Med 

dessa två kan individens lärande förstås specifik i varje arbetssituation genom hur de nya 

lärandet går till men även vad som påverkade att individen faktiskt lär. Med 

erfarenhetsbaserats lärande kunde individens lärande förstås i ett större perspektiv och hur det 

utvecklas över tid. I helhet och ur ett teoretiskt perspektiv har ett organisatoriskt lärande 

kunnat förstås med hjälp av Crossan, Lane och Whites (1999) modell av hur ett 

organisatoriskt lärande går till. Men det teoretiska utgångspunkterna har bara tillämpats som 

utgångspunkter ramverk för att teoretiskt förstå begreppen lärande och organisatoriskt 

lärande. Resultatet har visat hur företaget praktiskt jobbar för att ett organisatoriskt lärande 

ska kunna möjliggöras.  

 

I företaget skapas en kunskapsbas, en bas där allas kunskap finns tillgänglig för andra att 

hämta ur. Genom delning av information eller diskussioner är medarbetaren inte ensam om 

den nya kunskapen. Detta gör att när andra i sin tur stöter på samma konstruktion gör de inget 

att dom inte sett den för, dom har ju redan teoretiska kunskaper från diskussionerna som 

möjliggör en bättre problemlösning. Genom att framförallt förstå hur medarbetarna lär har ett 

lärande som sker utanför företaget kunna plockats upp och följas in i organisationen. Även 

om de sker möjligheter till lärande sker på arbetsplatsen med fördel av den gynnande miljön 

och klimatet medarbetarna emellan så möjliggörs mycket av lärande utanför kontoret som sen 

förs in i företaget genom diskussionerna. Det som framförallt har visat sig bli företagets stora 

tillgång är att interaktionen och den lärandeprocessen inte bara är begränsat till de interna 

medarbetarna utan sker även utanför den egna verksamheten när medarbetarna möter andra 

företag som är inblandade i uppdragen. Tillfällena som skapar problemlösningar i samspel 

med andra verkare tas in i företaget och gränsen för vart organisationens lärande börjar 
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expanderar och är inte begränsat till enbart medarbetarnas egna reflektioner.   

 

Sammanfattningsvis skapar företaget möjligheter för medarbetaren att kunna lära. Dessa 

möjligheter ges genom arbetsuppgifterna och möjlighet till att utvecklas, genom att aktivt 

pröva, diskutera och möjligheter att kunna lära i samspel med interna medarbetare men även 

med externa personer. Genom möjligheter att lära som kan anses obegränsat och sträcka sig in 

i andra verksamheter också lyckas företaget suga åt sig kunskap och lärande från flera håll. 

Arbetet i sig möjliggör att medarbetarna kan hämta in information utanför företaget som kan 

omvandlas internt till organisatoriskt lärande för företaget.  

 

 

6.1 Konklusion  
 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka förutsättningar som gavs medarbetarna och 

hur de möjliggjorde ett organisatoriskt lärande. För att studera detta valdes ett specifikt 

företag där det undersöktes hur ett lärande hos medarbetarna lede till ett upprätthållande av 

företagets kompetens. Den uppställda frågeställningen kunde undersökas genom att se till 

individens egna lärande men även till ett organisatoriskt lärande. Det är med stöd av resultatet 

studien kan visa hur individerna och organisationen möjliggör varandras utvecklande och 

möjligheter till ett fortsatt lärande. Studien ger möjlighet att se en helhet genom att förstå vad 

som påverkar delarna och hur organisation samt individerna möjliggör denna helhet. Därför 

har resultatet redovisat för de förutsättningar som finns för ett organisatoriskt lärande och en 

fortsatt utveckling trots en låga ingående yrkeskompetensen. 

 

Den kunskap som studien avser att bidra med är hur individen blir central för att 

organisationen ska kunna lära men även fånga upp lärande och kunskaper som finns att hämta 

utanför organisationen. I studien blir individen central som in-hämtare då möjligheter till 

lärande finns i mötena av de olika arbetsplatserna och andra yrkesverksamma. Medarbetarna 

möter ett flertal personer och olika arbetsuppgifter under dagarna som göra att kunskaperna 

inte bara är begränsade till de interna medarbetarna utan hämtas även utifrån på andra 

arbetsplatser, i andra miljöer eller andra personer som de möter. Ett lärande får här möjlighet 

ske att kunna ske utanför organisationen för att sen bearbetas och tas in gruppen där lärandet 

kan bli organisatoriskt. I studien redovisas hur ett företag satsar på den personalen som de 

anställer genom att erbjuda möjligheter att utvecklas och lära vilket också skapar 

förutsättningar till organisatoriskt lärande.  
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Bilagor 

 
 

Bilaga 1 
 

 

 
 

Hej,  

Mitt namn är Emilia och jag studerar vid Uppsala universitet.  

Förtillfället läser jag pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande C och ska nu skriva min 

c-uppsats/examensarbete. Till denna uppsats så har jag har valt undersöka samarbete och 

kompetens i vardagen och titta närmare på hur medarbetare arbetar tillsammans för att lösa 

arbetsuppgifter. Jag har även valt att begränsa studien genom att fokusera på ett företag. Detta 

företag som jag har valt är xxxxxxxxxxx.  

 

Så syftet med detta brev är att informera lite om vem jag är och om varför jag kommer 

befinna mig i era lokaler visa dagar vecka 14 och 15. Min studie är tänkt att grunda sig i 

intervjuer och observationer. Då jag är intresserad av att veta mer om ert arbete är det min 

förhoppning att jag får möjlighet att följa med några av er på olika arbetsuppdrag. 

 

Eventuell medverkan från er sida är självklart frivillig och om ni inte vill delta på något sätt så 

är det bara att säga till på plats eller innan via mail eller telefon! Vid ett deltagande så förblir 

man anonym och de som sägs är självklart konfidentiellt. I den slutliga uppsatsen kommer 

varken företagsnamn eller personnamn att framgå. 

 

Perioden som jag pratar om är som sagt under vecka v.14 och v.15, då kommer jag att befinna 

mig på företagets kontor i Uppsala. Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till 

mig! 

 

Med vänliga hälsningar  

Emilia Levin  

 

Mobil: 07x-xxx xx xx 

Mail: xxx.xxx@xxx.xxx 
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Bilaga 2 

 

                                                       Anteckningar  
Dag: 

Datum:  

 

Reflektion  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Att titta efter: 

När ingås samtal 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Varför ingås dessa samtal 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hur är dessa samtal 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vad får de ut av samtalen 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tankeställare: 

Är det en vad frågan eller en vem fråga till den man ringer? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Att beskriva:  

Arbetsmiljön 

Arbetsrutiner 

Gruppen 
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Bilaga 3 
 

                                                    Intervjufrågor 

 

- Vad gör du som arbete? 

 

- Beskriv ditt arbete? 

  Hur arbetar ni tillsammans/ själva? 

   När hjälps ni åt/varför? 

  Vem brukar man fråga? 

 

- Tidigare sysselsättning? 

   Tidigare utbildning? 

 

- Hur gick det till när du började här? 

 

- Hur är denna arbetsplats jämfört med andra? 

  Hur tycker du att gruppen är? 

 

 

------------------------------------------------ 

*Lyssna! 

*Följd frågor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


