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Sammanfattning 

 

Denna studie syftar till att skapa en förståelse kring hur medarbetare vid ett företag upplever 
sina möjligheter och hinder till lärande och utveckling i det dagliga arbetet. För att göra det 
möjligt att undersöka detta syfte definierades fyra frågeställningar; “Hur upplever 
medarbetarna att den organisatoriska strukturen möjliggör för lärande och utveckling?”, “Hur 
ser medarbetarna på sin självständighet och friheten att styra sitt eget arbete?”, “Hur upplever 
anställda att kollegor kan bidra till lärande och utveckling?” och ”Vad upplever de anställda 
kan hämma deras lärande och utveckling?”. Vidare presenteras det som den tidigare 
forskningen har belyst som förutsättningar för individens lär- och utvecklingsmöjligheter i 
relation till deras arbete.  
 

Åtta semi-strukturerade intervjuer genomfördes och behandlade medarbetares upplevelser på 
ett företag inom tjänstesektorn. Det framkomna materialet analyserades sedan utifrån vald 
teori som härstammar från ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet visade att förutsättningar 
såsom organisationens strukturer, frihet under ansvar och kommunikation var viktiga för 
medarbetarnas lärande och utveckling. Det framkom även tydligt att dessa förutsättningar 
stod i relation till varandra och om någon av dem inte upprätthölls så kunde medarbetarnas 
kompetensutveckling istället hämmas.  
 

Nyckelord: Lärande på arbetsplatsen, Utveckling, Upplevelser, Förutsättningar, 
Tjänstesektorn, Medarbetare 
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Abstract 

 
This study aims to create an understanding of how employees at a specific company perceive 
their opportunities and barriers to learning and development in their everyday work. Three 
questions was formed in order to make it possible to investigate this purpose further; "How 
do the employees experience that the organizational structure allows for learning and 
development?”, "How do the employees perceive their independence and the freedom to 
control their own work?" and "How do employees experience that colleagues can contribute 
to learning and development?". A presentation of previous research is given which has 
highlighted the potential for individual learning and development opportunities in relation to 
their work.  
 
Eight semi-structured interviews were made about the employees’ experiences at a company 
in the service sector. The collected empirical material was then analyzed based on the 
selected theory derived from a sociocultural perspective. The results showed that conditions 
such as organizational structures, freedom with responsibility and communication were 
important for employees’ learning and development. It was also clear that these conditions 
were related to each other and if any of them were not maintained the learning and 
development of the employees rather became inhibited. 

 

 

Keywords: Learning at work, Development, Experiences, Opportunities, Service sector, Staff 
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1. Inledning 
  
 
“En individ lär så länge hon lever. 

En organisation lever så länge den lär.” 
                                                                  (Granberg, 2004 s. 121) 

 
Citatet ovan speglar hur synen på lärande i arbetslivet idag har kommit att bli. Lärande som 
begrepp har expanderat och involverar inte längre bara traditionell utbildning i skolan. Nu 
talar man snarare om ett livslångt lärande där det informella lärandet på arbetsplatsen fått en 
central roll (Ellström & Hultman, 2004). Citatet belyser även en annan aspekt, som visar på 
att organisationen är beroende av ett kontinuerligt lärande för att säkra sin överlevnad och 
konkurrenskraft. Individens lärande i arbetslivet blir därmed väsentligt för organisationens 
lärande. Det är det informella lärandet, som sker när individen känner behov, motivation och 
erbjuds möjlighet till att lära, som står i fokus i denna studie. Det är därmed inte bara 
individens eget engagemang som förutsätter kompetensutveckling, utan även att 
organisationen erbjuder stimulerande strukturer. Ellström (1996) stödjer detta genom att 
konstatera att arbete och lärande är två processer sammanflätade i varandra, vilka är svåra att 
skilja åt. 
  
Beroendeförhållandet mellan individens och organisationens lärande grundar sig i att dagens 
arbetsmarknad allt mer präglas av förändring, flexibilitet och effektivitet. Detta ses som en 
följd av att industrisektorn har minskat i omfång och lämnat ett större utrymme för 
tjänstesektorn med dess kunskapsintensiva företag (Allvin, 2011). Inom tjänstesektorn kan 
medarbetare uppleva högre krav på förmågor såsom reflektion, analys och helthetstänk. 
Individers färdigheter att kunna hantera nya problemsituationer kan än så länge inte 
standardiseras med hjälp av teknik (Lennerlöf, 2002). Således anses medarbetarna allt oftare 
vara organisationens viktigaste resurs och behovet av att ständigt utveckla de anställdas 
kompetenser och kunskaper är stort. Organisationer bildar därför strukturer som stödjer 
lärande och utveckling på arbetsplatsen för att lättare möta omvärldens krav och behov. 
Organisationens lärande blir därigenom en förutsättning för innovation, effektivitet, kvalitet 
och konkurrenskraft, där medarbetarna får en central roll i processen (Ellström, 2014). 
  
Inom den pedagogiska forskningen har man under de senaste decennierna intresserat sig allt 
mer för informellt lärandet i förhållande till arbetsplatsen. Forskningen har börjat fokusera 
mer på hur strukturer inom organisationer kan skapa förutsättningar för ett kontinuerligt, 
vardagligt lärande (Kyndt, Raes, Dochy, och Janssens, 2012). Med utgångspunkt i den 
forskningen undersöker vår studie hur medarbetare upplever sina möjligheter och hinder till 
kompetensutveckling på ett företag. Studien har genomförts på ett företag som kan beskrivas 
som ett kunskapsintensivt företag inom tjänstesektorn. På företagets hemsida beskriver de att 
deras framgång vilar på kompetensen och kunskapen hos deras medarbetare. Det 
framkommer även att företaget satsar mycket tid och pengar på personalens möjligheter att 
utvecklas och växa inom organisationen. Detta eftersträvas då man önskar ha en låg 
personalomsättning och nå en hög kompetens inom arbetsgruppen. På hemsidan blir det även 
tydligt hur företaget i sin tur söker medarbetare som är prestationsorienterade med en stark 
vilja att utvecklas. 



 
 

7 

1.1 Syfte och Frågeställningar  
Studiens avsikt är att bidra till en ökad förståelse kring hur individer inom det undersökta 
företaget ser på sina förutsättningar till lärande och utveckling. Tillika vill vi tillföra 
ytterligare ett kunskapsbidrag till forskningen genom att undersöka hur kompetensutveckling 
i det dagliga arbetet kan upplevas av de anställda. I centrum av undersökningen står 
medarbetarnas egna upplevelser och det övergripande syftet är: 
  

• Att undersöka hur medarbetare i det studerade företaget upplever sina möjligheter 
och hinder till lärande och utveckling i det dagliga arbetet. 

  
Syftet har specificerats och förtydligats genom fyra frågeställningar: 
 

• Hur upplever medarbetarna att den organisatoriska strukturen möjliggör för lärande 
och utveckling? 
 

• Hur ser medarbetarna på sin självständighet och friheten att styra sitt eget arbete? 
 

• Hur upplever anställda att kollegor kan bidra till lärande och utveckling? 
 

• Vad upplever de anställda kan hämma deras lärande och utveckling? 

1.2 Avgränsningar 
Vår utgångpunkt i studien är att belysa betydelsen av det informella lärandet som sker i det 
dagliga arbetet i detta företag. Lärande blir således en integrerad del av det praktiska arbetet 
men också en del av interaktionen mellan medarbetare i olika situationer. I denna studie 
ämnar vi inte att granska hur medarbetarnas lärande ser ut, utan vår avsikt är snarare att 
undersöka hur de anställda upplever sina möjligheter och hinder till lärande och utveckling. 
 
I processen att undersöka hur lärande och utveckling upplevs på arbetsplatsen har vi valt att 
avgränsa vår studie till ett företag inom tjänstemannasektorn. På företagets hemsida framgår 
det att de ser medarbetarna som deras främsta resurs, vilket blev betydande för vårt val av 
företag. De anställdas lärande och utveckling blir av stor vikt för företagets egen framgång. 
Studien har haft ett huvudsakligt fokus på hur medarbetarna upplever sina möjligheter och 
hinder till att lära i det dagliga arbetet. Intervjufrågorna som ställts har därmed medvetet 
fokuserat på informella lärtillfällen och uteslutit formella lärandesituationer som exempelvis 
utbildning via arbetsplatsen. Vi tog dock hänsyn till medarbetarnas syn på sin möjlighet att 
påverka sin utveckling och sin tillgång till lärande vid formella tillfällen. Gott ledarskap har 
nämnts som en betydande faktor för lärande inom arbetslivet. Vi har valt att inte ställa frågor 
om ledarskap som funktion, eftersom vi är intresserade av medarbetarnas perspektiv. Vi har 
däremot beaktat hur medarbetare upplever att ledarskap möjliggör för deras lärande och 
utveckling. 

1.3 Disposition  
Studiens inledning hade som ändamål att ge underlag för uppsatsens grund och dess syfte. 
Uppsatsens fortsatta upplägg omfattas av ytterligare fem kapitel. I de nästkommande 
kapitlen, två och tre, redogör vi för den tidigare forskningen och den teori som har används 
som underlag för studien. I kapitel fyra redovisas det metodiska angreppssätt som har präglat 
denna undersökning. Kapitel fem utgörs av det resultat och den analys som framkommit från 
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det empiriska materialet. I Kapitel sex följer en diskussion kring uppsatsen resultat och bidrag 
till kunskapsfältet. Studien avslutas med en konklusion i kapitel sju.  
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2. Tidigare forskning 
I det här avsnittet presenteras en kunskapsöversikt inom området som baserats på nationell 
som internationell forskning. Avsnittet ämnar ge en bild av de förutsättningar som avgör 
medarbetarnas möjligheter eller hinder till lärande och utveckling i det dagliga arbetet. Här 
introduceras empiriska studier som vi funnit relevanta för vårt ämnesområde. Inom området 
beskrivs ofta förutsättningarna för lärande i termer för vad som skapar möjligheter för 
kompetensutveckling i arbetslivet. Det beskrivs sällan utifrån vilka faktorer som utgör ett 
hinder. Vi har därför valt att betrakta hinder för lärande och utveckling som något som 
inträffar när förutsättningarna inte uppnås. 

2.1 Sökprocess  
 
För att hitta tidigare forskning inom ämnet lärande och utveckling på arbetsplatsen har vi sökt 
i Uppsalas universitets databaser. Vi har använt oss av Uppsalas egen ämnesguide och har 
därmed kunnat söka i pedagogiskt inriktade databaser såsom ERIC (Education Resource 
Information Center) och SwePub (Swedisch Publications). Dessutom har vi använt oss av 
LIBRIS för att nå alla universitetsbibliotek i Sverige. 
  
De sökord vi använt oss av är lärande i arbetslivet, lärande och utveckling, motivation, 
engagemang, livslångt lärande, hinder och möjligheter för lärande och lärande 
organisationer. För att få ett större antal träffar och nå internationell forskning sökte vi även 
på learning at work, challenges at work, team work, andragogy, motivation, individual 
engagement, learning processes och organisational culture, employee development. 
  
I sökprocessen kom vi i kontakt med boken Human Resource Development av Nilsson, 
Walloo, Rönnqvist och Davidson (2011). I boken sammanställer de fyra 
universitetslektorerna fem förutsättningar för kompetensutveckling utifrån aktuell forskning 
inom området. Den tidigare forskning som vi fick fram med hjälp av sökorden vi nämner 
ovan kunde samtliga sättas in under de fem förutsättningarna. Vi bedömde därför att dessa 
övergripande förutsättningar täckte forskningsområdet på ett bra sätt. Efter noga övervägande 
valde vi att använda dem som grund vårt fortsatta sökande och som struktur för detta avsnitt. 
Vi upplevde att fanns mycket forskning inom området “lärande och utveckling” och när vi 
väl hittade tidigare forskning som var intressant för vår studie sökte vi även upp dessa källor 
vilket ledde oss till ytterligare forskare och studier. Detta tillvägagångssätt har berikat oss 
med en bred insikt om forskningsområdet. Ett centralt område har just varit vilka 
förutsättningar som anses fördelaktiga för ett lärande klimat på arbetet, där anställda samt 
organisationen kan utvecklas. 
  
I kommande avsnitt kommer vi att redogöra för tidigare forskning inom ämnesområdet samt 
hur vi har gått tillväga för att skapa oss en kunskapsöversikt kring förutsättningar och 
därigenom hinder för lärande och utveckling. 
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2.2 Fem förutsättningar för kompetensutveckling 
 

Vi har valt att strukturera avsnittet tidigare forskning utifrån fem förutsättningar för 
kompetensutveckling, vilka har sammanfattats av fyra universitetslektorer i Pedagogik vid 
Lidköpings universitet. Universitetslektorerna, Nilsson et al. (2011), utvecklade dessa 
faktorer utifrån aktuell forskning inom ämnesområdet, vilka kan ses som en sammanfattning 
för de förutsättningar som krävs för att lära och utvecklas i det dagliga arbetet. 
Förutsättningarna som beskrivs i deras bok Human Resource Development (2011) ger oss en 
introduktion i området och vi har med dessa fem faktorer som utgångspunkt kunnat fördjupa 
oss ytterligare inom varje område för kompetensutveckling. 
  
Forskarnas sammanställning för lärande och utveckling delas upp i förutsättningarna: 
handlingsutrymme, interaktionsutrymme, utbildningsmöjligheter, organisationskultur som 
stödjer lärande och förändring och individens lust och engagemang att lära. Vikten av ett bra 
ledarskap nämns också som en betydande faktor, men vi har här valt att bortse från hur det 
både skapas och utförs. Istället har vi valt att enbart ta hänsyn till medarbetares upplevelser 
kring hur just ledarskap kan bidra till deras lärande och utveckling. Inom området för 
utbildningsmöjligheter har vi dessutom medvetet valt att inte undersöka hur lärandet sker vid 
formella sammanhang. Här vill vi istället betrakta hur medarbetarna upplever att de har 
tillgång till formell utbildning och ser på sina möjligheter att påverka sin 
kompetensutveckling. 
  
Nedan beskrivs Nilssons et al. (2011) fem förutsättningar mer ingående och i avsnittet 2.2.1- 
2.2.5 kommer betydelsen av dessa förutsättningar för lärande och utveckling kompletteras 
ytterligare genom ett tillägg av annan tidigare forskning. 
  
Det är av stor vikt att Nilssons et al. (2011) faktorer upprätthålls och får möjlighet att verka 
inom organisationer för att möjliggöra för lärande och utveckling. Inom forskningsområdet 
har förutsättningen Handlingsutrymme fått en stor betydelse. Handlingsutrymme är det som 
avgör graden av självständighet och frihet att styra sitt eget arbete. Ett stort 
handlingsutrymme kan därför bidra till att individen får möjligheter att lära och utvecklas på 
egna villkor. Ett annat område av stor betydelse är Interaktionsutrymme. Interaktionsutrymme 
som förutsättning innebär möjligheten att kunna diskutera problem med sina medarbetare och 
kunna rådge varandra. Hög grad av interaktionsutrymme beskrivs som en stark närhet och ett 
gott samarbete på arbetsplatsen. Samtidigt beskrivs det som en miljö där man har möjlighet 
till handledning och tillgång till möten med kollegor och överordnade av både formell och 
informell karaktär. Ett tredje område som förutsätter lärande och utveckling är 
Utbildningsmöjligheter. En förutsättning som av Nilsson et al. (2011), utifrån rådande 
statistik, har tolkats som något organisationer generellt lägger stor vikt vid. Utbildningar 
innebär i detta fall konferenser, seminarier, studiedagar och introduktioner, icke-formellt som 
formellt. Nilsson et. al beskriver sedan hur Organisationskultur som stödjer lärande och 
förändring är en viktig förutsättning. Den gemensamma beskrivningen enligt Nilsson et al. 
(2011) är att det är en atmosfär där kontext och aktörer samverkat under en lång tidsperiod 
som resulterat i en kultur. Kulturens struktur, med dess normer och riktlinjer, är det som 
antingen hindrar eller främjar individen och långsiktigt även organisationens möjligheter att 
utvecklas. Till sist betonas även Individers lust och engagemang att lära av Nilsson et al. 
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(2011) som en avgörande faktor för lärande och utveckling i arbetet. Utan individens egen 
motivation och vilja av att ta del av ny kunskap och lära sig kommer inte de erbjudna 
resurserna och stödet till lärande att bidra till utveckling. 

I avsnitten 2.2.1 till och med 2.2.5 skildras både den nationella och internationella 
forskningen inom varje förutsättning för att stärka bilden av att just dessa villkor behövs för 
att kunna lära och utvecklas i arbetet. Dessa fem förutsättningar bedöms sammanfatta och 
täcka för den aktuella forskning inom ämnesområdet, detta då all forskning vi har kommit 
över kunde placeras in under dessa fem domäner. De används därför som utgångspunkt och 
struktur i avsnittet nedan. 

2.2.1 Handlingsutrymme  
 
Handlingsutrymme är något som avgör graden av inflytande en individ har i sitt arbete. Ett 
stort inflytande kan därigenom utmynna till ett lärande, vilket Kyndt et al. (2012) har visat på 
i sin studie. I den studien fördjupar sig Kyndt et al. (2012) i sambandet mellan lärstrategier 
och de anställdas handlingsutrymme, motivation och arbetsbelastning i arbetet. Studien utgår 
från de två olika lärstrategierna Deep approach (djupinlärning) och Surface-disorganized 
approach (oorganiserat ytinlärande), vilka visar på en variation i möjligheten till lärande hos 
medarbetare.  

En individ som utövar djupinlärning beskrivs som en person som inte bara använder metoder 
som bidrar till ett individuellt lärande, utan även som någon som har en inre vilja att förstå 
arbetsuppgiften. Ett exempel på djupinlärning kan vara när en medarbetare, på eget initiativ, 
försöker nå ett helhetsperspektiv genom att lära sig och förstå varför man gör som man gör 
vid specifika uppgifter. Oorganiserat ytinlärande är däremot förknippad med att känna sig 
inkompetent, överväldigad av sina arbetsuppgifter och upplevelser av missnöje i sin 
arbetsmiljö. Ytinlärandet anges snarare som en reaktion på arbetet än en inställning. Denna 
reaktion sker när individen upplever sig styrd och pressad i arbetssituationer (Kyndt et al., 
2012). 

Studiens resultat visade att djupinlärning hade ett positivt samband med uppfattning av 
handlingsutrymme och inre motivation. Med andra ord har individer med större frihet i sitt 
arbete också en större vilja att förstå och lära sig på ett personligt plan. Dessutom visade det 
sig att djupinlärningen är som starkast då både arbetsbelastning och handlingsutrymme är 
hög. Här menar de att medarbetare som har en hög arbetsbelastning, men som samtidigt 
känner sig självständiga att på eget initiativ styra sitt arbete är de som sig lär sig och 
utvecklas mest. Det ovanstående resultatet bekräftades när studier också visade på att ett 
oorganiserat ytinlärande hade ett positivt samband med hög arbetsbelastning, men att 
medarbetaren i detta fall upplevde ett tvingat engagemang gentemot organisationen. De 
kände sig inte längre självständiga i sitt arbete utan upplevde snarare att deras handlingar 
styrdes av press från omgivningen. Sammanfattningsvis visar studien på att ett arbete med 
hög arbetsbelastning kan generera olika möjligheter till lärande hos medarbetare, beroende på 
graden av deras handlingsutrymme på arbetsplatsen (Kyndt et al., 2012). Forskningen gjord 
av Kyndt et al. (2012) visade därmed betydelsen av just handlingsutrymme som förutsättning 
för individers lärande och utveckling.  
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En annan studie gjord av Hetzner, Heid och Gruber (2012) stödjer Kyndht et al. (2012) 
resultat, genom att även de påvisar betydelsen av handlingsutrymme som förutsättning vid 
lärande. De undersökte medarbetares beredskap och öppenhet för förändringar, samt deras 
grad av handlingsutrymme i sina arbetsuppgifter som förutsättningar för reflektion och 
därigenom lärande i arbetet. Med förändringar menar Hetzner et al. (2012) skiftningar som 
producerar störningar i arbetsprocessen. Förändringar innebär nya lärandekrav för individen 
som måste införskaffa sig nya kunskaper och färdigheter, ändra sina arbetsrutiner och 
utveckla sina arbetsprocesser. Deras mål med studien var just därför att studera hur 
medarbetarna såg på sin beredskap och sitt handlingsutrymme vid förändringar i arbetet. 
Resultatet av studien visade att beredskap för förändring underlättade för individens 
reflektionsförmåga. Personer som är villiga att ändra sitt eget beteende och arbetsrutiner är 
sannolikt mer initiativtagande och bidrar troligtvis mer med förslag på sitt egna arbetssätt vid 
nya krav i arbetslivet. Samtidigt visade resultatet att arbetstagare som upplevde sig ha 
kontroll och ett stort handlingsutrymme över sina arbetsrutiner också kände mer ansvar för 
sitt arbete i helhet. Detta bidrog i sin tur till att medarbetarna reflekterade mer kring 
arbetsprocesser. Den höga graden av reflektion genererade att medarbetarna hade nya idéer, 
lättare löste problem och kunde genomföra nya arbetsmetoder samt hade en större tro på sin 
egen kompetens (Hetzner et al., 2012). 

Sammanfattningsvis visar dessa två studier på att graden av handlingsutrymme, där man 
upplever sig ha frihet att själv kontrollera sitt arbete, avgör individens möjligheter för lärande 
i arbetslivet. Vi kan se att handlingsutrymmet bidrar till en djupinlärning där viktiga faktorer 
såsom, inre motivation och arbetsbelastning har en central roll. Samtidigt är det tydligt att 
medarbetares beredskap vid förändring underlättas av handlingsutrymmet som i sin tur bidrar 
till reflektion och ett ifrågasättande av arbetssätt. 

2.2.2 Interaktionsutrymme och kollektivt lärande 
 
Interaktionsutrymme innebär individens möjligheter till ett kunskapsutbyte med sina 
kollegor, vilket Docherty (1996) uppmärksammar i sin studie. Han menar att ett kollektivt 
lärande på arbetsplatsen bör eftersträvas. Ett sådant lärande beskrivs uppstå när en grupp 
individer delar kultur, ramar och aktivt strävar mot samma mål. Gruppen är dessutom 
bekväm med att ta risker, klarar av att ta konflikter samt känner ett förtroende och ett stöd i 
och gentemot varandra. Det som bidrar till att ett kollektivt lärande kan uppstå är när en 
grupp tillsammans har möjlighet att tolka och formulera ett problem och därigenom skapa ett 
gemensamt mål och en tydlig bild av vad de tillsammans ska hantera. Ett kollektivt lärande 
kan dock hindras om eller när fördelningen av makt och arbetsuppgifter blir ofördelaktig 
inom organisationen. En platt organisation som tydliggör för de gemensamma målen och ger 
stort stöd och tillit till medarbetarnas prestationer är ett exempel på miljö som möjliggör för 
ett kollektivt lärande (Docherty, 1996). 

Sammansättningen av en arbetsgrupp blir särskilt avgörande vid ett kollektivt lärande, då 
man vill ha en grupp som inte bara strävar mot samma mål utan som dessutom kompletterar 
varandra. Enligt Dotchery (1996) är det därmed viktigt att skapa en heterogen grupp som tack 
vare sina olikheter kan utveckla arbetet, komma med idéer och lära av varandra. Dotcherys 
resonemang kan kopplas ihop med Ellström och Ekholms (2004) studie, vilken visar på att en 
allt för stark homogenitet inom gruppen riskerar att leda till ett likatänkande och ett 
beteendemönster som hämmar individualism och lärande. Utöver gruppens sammansättning 
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har även normer och klimat inom gruppen en avgörande del i vilken grad lärande och 
utveckling tillåts ske. Om arbetsgruppen har ett positiv klimat så präglas den av öppenhet, 
ärlighet, respekt och trygghet. I dessa klimat kommer medarbetare att lyssna, vågar fråga, 
reflektera, dela med sig av egna erfarenheter, förstå andras situationer, testa gränser och 
erkänna misslyckanden. Det som kan komma att hämma ett positivt klimat och ett kollektivt 
lärande är en organisation som inte möjliggör för vidareutbildning. En sådan negativ miljö 
kan innebära att ny kunskap inte kommer företaget till godo och som i sin tur försvårar för 
kompetensutvecklingen. Att företaget inte heller förstår vikten av ett uppmuntrade klimat, där 
det blir naturligt för individer att dela med sig av sin kunskap, hämmar också det kollektiva 
lärandet (Dorchery, 1996). Ellström (1996) menar att lärande i arbetslivet sker i en 
arbetsgemenskap, vilket likt Dorchery (1996) uttrycker, ställer krav på både arbetsgruppen 
och organisationskulturens strukturer. Dessa fungerar som antingen ett hinder eller skapar 
möjligheter för individens lärande och organisationens utveckling. 

Sammanfattningsvis kan vi se att interaktionsutrymmet påverkas av organisationens 
strukturer och i vilken grad den tillåter samarbete mellan kollegorna. Arbetsgruppens 
utformning anses avgörande för ett lärandeklimat och gruppens homogenitet är central i 
frågan. Tydliga mål och visioner blir därmed viktiga för att gruppen med dess olika 
egenskaper och kompetenser ska bli enhetliga. En gemenskap och ett stöd i gruppen 
eftersträvas för att skapa en tillåtande miljö som är öppen för att testa gränser. 

2.2.3 Utbildningsmöjligheter 
 
Det finns flera former av lärande och Lee et al. (2004) anger två typer av lärande på 
arbetsplatsen, det formella lärandet och det informella lärandet. Det formella lärandet 
definieras som ett strukturellt lärande i form av mer klassisk frontalundervisning som sker 
utanför arbetsplatsen. Informellt lärande har skilda definitioner och beskrivs dels ske 
omedvetet i sociala sammanhang utanför traditionellt klassrumslärande, och dels när 
individer har ett behov, motivation och möjlighet att lära. Lee et al. (2004) uttrycker att 
mindre vikt bör läggas på lärandets form utan man bör istället fokusera mer på de normer, 
strukturer och värderingar som finns inom organisationen, då det är just dessa som möjliggör 
eller hindrar deltagande i läroprocesser. 
 
Då vi valt att fokusera på det informella lärandet i arbetet håller vi oss kortfattade kring 
utbildning som förutsättning för kompetensutveckling. Vi önskar fördjupa oss i vilka 
vardagliga situationer som medarbetarna upplever som meningsfulla och hur de i sitt 
praktiska arbete ser möjligheter till utveckling. Formella lärsituationer får därför mindre 
utrymme, men vi intresserar oss däremot för de anställdas upplevelse av sina möjligheter att 
påverka sin utveckling och deras tillgång till formella utbildningar. Som framgår i stycket 
ovan nämns organisationskulturen med dess normer mm. som betydande för informellt 
lärande, men eftersom organisationskultur redan finns som en egen förutsättning så skildras 
detta mer utförligt i avsnitt 2.2.4. 

2.2.4 Organisationskultur 
 
En organisations normer, rutiner, värderingar, regler och riktlinjer kan sammanfattas som en 
organisations kultur. Organisationskulturen vägleder medarbetarna i deras handlingar och 
lärande i det dagliga arbetet. Ellström (1996) beskriver hur individer, grupper eller 
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organisationer gärna utvecklar tillvägagångssätt i hur de uppfattar, hanterar och talar om 
problem i arbetet och hur dessa sedan blir till mönster och rutiner. Ellström menar att dessa 
rutiner och därmed organisationens kultur har en central roll för individens möjlighet till 
lärande och utveckling på arbetet. 

Ellström (1996) beskriver två typer av lärande som han benämner som anpassnings- och 
utvecklingsinriktat lärande, som beror på organisationens kultur och vilka avgör individens 
möjlighet till lärande. Anpassningsinriktat lärande är konsekvensen av ett rutinbaserat arbete, 
där individen lär sig av uppgifter som är givna till sin art och utan förbehåll följer direktiv 
och riktlinjer. Lärandet innebär att individen utför och accepterar uppgifter utan att ifrågasätta 
och enbart lär sig att behärska dem. En följd av detta är att individen ofta anpassar sig till 
uppkomna problem. Anpassningsinriktat lärande ses som fördelaktigt i hanteringen av 
återkommande problem eller regler och principer i arbetet, men bidrar dock ej till utveckla 
individens egna kreativa sida och förmåga att lösa problem. Rutinbaserat arbete krävs dock 
för att organisationen ska bli stabil och kunna vara förutsägande och effektiv i sitt arbete. 
Samtidigt bidrar denna typ av stabilitet, med ett arbete byggt kring rutiner, till en svårighet att 
möta förändringar, eftersom signalerna för nya förutsättningar gärna ignoreras. Det 
utvecklingsinriktade lärande, som även benämns som den högre ordningens lärande, är svår 
att uppnå i en stabil miljö. Utvecklingsinriktat lärande innebär att individen ifrågasätter de 
stabila rutinerna, och varken tar målet, uppgiften eller förutsättningar för givet. Individen 
reflekterar kritiskt och problematiserar istället för att endast lösa en uppgift. Denna typ av 
lärande karaktäriseras av att individen gärna ser till helheten, frågar sig “varför?” och tar 
ansvar för större processer. Ellström (1996) menar att en förutsättning för att ett 
utvecklingsinriktat lärande ska kunna uppstå är att både individen och gruppen utnyttjar den 
frihet och självständighet som finns och vågar tänja på gränser. 

Ellström (1996) menar att vi lär genom ett utvecklingsinriktat lärande, då vi ställs inför nya 
krav och tvingas bryta rutiner. Även om han förespråkar detta lärande, menar han att det 
krävs en balans mellan det stabila anpassningsinriktade lärandet och det banbrytande 
utvecklingsinriktade lärandet. En enbart utvecklingsinriktad miljö är inte endast positiv då 
denna kan skapa en så kallad “utvecklingsstress” hos individerna inom organisationen. 
Stressen skapas av den höga ambitionsnivån som kan finnas i arbetet. Ellström (1996) 
beskriver en ideal lärmiljö som en arbetsplats där man har hittat en balans mellan de två 
lärstrategierna, det vill säga mellan rutiner och utveckling. En organisationskultur som stödjer 
lärande och utveckling skapar möjligheter för att båda dessa typer av lärande skall kunna 
förekomma parallellt med varandra. En effekt av denna kultur är att medarbetarna inte endast 
anpassar sig till det dagliga arbetet, utan vågar och känner sig trygga i att utveckla sina 
arbetssätt. Docherty (1996) menar också att organisationskulturen avgör hur tillåtande 
normerna är kring just initiativ- och risktagande, oliktänkande och reflektion kring strukturer 
och ramar. Han likt Ellström (1996) menar också att organisationen bör främja en delvis 
utvecklingsinriktad miljö, där möjligheten till förändringar av fasta rutiner uppmuntras. 

Sammanfattningsvis främjar eller hindrar organisationskulturen medarbetarnas möjligheter 
till att kunna lära och utvecklas. Strukturer som till stor del är baserade på utvecklingsinriktat 
lärande kan leda till stressade medarbetare, medan för mycket anpassningsinriktat lärande kan 
leda till stagnation av utvecklingen. I organisationen eftersträvas en balans mellan stabila 
rutiner och utveckling, vilket uppnås genom en balans mellan anpassningsinriktat- och 
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utvecklingsinriktad lärande. De både lärostilarna behövs för att kompetensutveckling skall 
kunna ske på företaget 

2.2.5 Individens lust och engagemang att lära 
 
Individens egen lust och engagemang att lära och utvecklas i arbetet anses viktigt för att de 
organisatoriska resurser som finns skall kunna nå sin fulla inverkan. Billett (2001) menar att 
om ett lärande i arbetet ska kunna ske krävs det en samverkan mellan utbud och engagemang. 
Det ideala förhållandet är alltså en organisation som erbjuder medarbetaren möjligheter till 
lärande i samspel med att de anställda har en egen vilja att lära och utvecklas. Resultat från 
Billetts (2001) studie visar att utvecklingen bland medarbetarna är som mest framstående i 
organisationer, där utbudet av lärmöjligheter och det organisatoriska stödet är som starkast. 
Utbudet av lärmöjligheter kan förekomma i både formella som i informella sammanhang, där 
lärande kan ske genom exempelvis mentorer som lär ut, men likaväl kan den inträffa i den 
dagliga verksamheten. Billett (2001) menar dock att kvaliteten på lärandet avgörs av 
individen och dess egna engagemang i de aktiviteter som erbjuds. Ett deltagande i 
läroprocesser innebär inte automatiskt ett faktiskt lärande. Individen beskrivs istället som en 
aktiv aktör som själv avgör vad denne önskar ta sig till och använda i det dagliga arbetet. För 
att en individ ska kunna lära och utvecklas behöver hen se en meningsfullhet med lärandet 
och en relevans till det egna arbetsområdet. Utöver detta menar Illeris (2007) att individens 
drivkraft till lärande grundas på dennes egen självkänsla, identitet och motivation. Det är 
individens attityd som styr utfallet av lärande och utveckling. Med en negativ attityd kan 
lärandet blockeras, detta är något som sker omedvetet hos individen. Individens negativa 
attityd medför att hen sätter sig i en försvarsposition, vilket bidrar till att dennes självkänsla 
och identitet kommer i obalans. Försvaret leder till att lärandet avvisas, blockeras eller 
förvrängs och Illeris (2007) menar att detta utfall kan undvikas om det finns en trygghet och 
stark motivation inom individen. Det poängteras även att utöver individens attityd, så är 
tidigare utbildningserfarenheter, utbildningsnivå och social bakgrund avgörande för personers 
lärande. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att för ett lärande ska kunna ske inom en organisation 
måste det finnas ett givande och tagande. Organisationen måste möjliggöra ett lärande för 
sina medarbetare genom att bistå dem med stöd och utvecklingsmöjligheter. För att detta 
utbud som organisationen erbjuder ska bli användbart, så måste även individen ha en egen 
drivkraft och engagemang att vilja utvecklas och läras. Att individen känner sig engagerad 
och motiverad att lära och utvecklas beror främst på hens attityd och sociala bakgrund. En 
individ som har en god attityd gentemot lärande och utveckling känner sig både trygg och 
motiverad vid situationer som dyker upp i arbetslivet, vilket bidrar till bättre 
utvecklingsmöjligheter. 

2.2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Förutsättningarna för lärande och utveckling som presenterades i avsnitt 2, Tidigare 
forskning, ser vi som komponenter som står i förhållande till varandra. Vi har utifrån vår egen 
fördjupning i ämnet skapat oss en uppfattning kring vad förutsättningarna betyder och hur de 
samverkar vid lärande och utveckling på arbetsplatsen. 



 16 

Den pedagogiska kunskapsöversikten har gett oss en god förståelse kring hur 
organisationskulturen sätter upp ramarna för medarbetarnas handlingar och tankesätt. 
Organisationens kultur är det som i sin tur antingen hämmar eller möjliggör för utrymmet 
beträffande de andra förutsättningarna. I en kultur som stödjer lärande och utveckling kan 
medarbetarna uppleva sig ha ett stort handlingsutrymme, där de själva får möjlighet att styra 
sitt arbete. Friheten kan bidra till en känsla av självständighet och trygghet i sin arbetsroll. 
Känslan av att ha en stor frihet och trygghet i sitt arbete kan i sin tur generera en lust och 
engagemang hos individen att fortsätta vilja utvecklas och lära. Engagemanget och den 
enskilda viljan blir tillsammans med organisationskulturen en förutsättning för individens 
lärande. En engagerad medarbetare brukar ta ett stort ansvar över sina arbetsuppgifter och 
över organisationen som helhet. Detta bidrar till att individen kan se och ta hänsyn till hela 
arbetsprocessen och därigenom reflektera över hur arbetet kan optimeras. Att individen 
känner en gemenskap och ett stöd på arbetsplatsen är också avgörande för att denne ska 
kunna känna en trygghet i att utnyttja den frihet som kulturen givit den. Tryggheten från 
organisationen och individens handlingsutrymme medför att hen törs utmana sig själv och ta 
risker. Individen vågar därmed vara risktagande och utmanade, eftersom de vet att kollegor 
och organisationen stödjer och stöttar en när eventuella misstag sker. Att man som 
medarbetare vågar bryta rutiner och utmana gamla tankesätt i det dagliga arbetet är både 
lärorikt och utvecklande. Genom resonemanget ovan kan man se hur samtliga komponenter 
påverkar varandra och blir tillsammans en gemensam förutsättning för lärande och 
utveckling.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I det här avsnittet presenteras studiens teoretiska utgångspunkter, där Vygotskys (1978) teori 
för individens lärande och utveckling står som huvudsaklig grund. Därtill har vi även valt att 
delvis använda Engeströms (1987) utveckling av samma teori, i vilken han sätter 
verksamheten i fokus. Genom att använda Vygotskys modell kan vi analysera resultatet ur ett 
individperspektiv och se förutsättningarna för lärande och utveckling ur i ett sociokulturellt 
perspektiv. Genom Engeströms verksamhetsmodell kan resultatet däremot analyseras med 
hänsyn till organisatoriska faktorers möjliga påverkan. Vårt val av att använda båda teorierna 
grundar sig i att vi vill se hur individer upplever sitt lärande och sin utveckling i just den 
sociokulturella kontexten, arbetsplatsen. Nedan beskrivs en kortfattad sammanställning av de 
båda teorierna.  

3.1 Verksamhetsteoretisk modell med individen i fokus 
Vygotskys (1978) triangel i figur 1 visar på hur ett subjekt, det vill säga en individ eller en 
grupp, använder sig av olika artefakter för att uppnå ett gemensamt mål eller utfall (objekt). 
Objektet kan närmare beskrivas som det “problemområde” som ska formas till ett resultat. 
Artefakterna är centrala i modellen och kan vara både abstrakta och konkreta och hjälper 
individen att förstå lärande. Artefakterna kan exempelvis vara olika begrepp, teorier, fysisk 
utrustning, modeller eller andra förutsättningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Den vanligaste omformuleringen av Vygotskys modell av förmedlad handling. Källa: Knutagård 2003 
  
Vygotsky (1978) menar att subjektets lärande och utveckling påverkas av sociokulturella 
strukturer, där man utgår från att människor lär och utvecklas olika beroende på dennes 
kontext. Det är den sociala kontexten som ger förutsättningar för individens kommunikation 
och beteende, genom att individen använder sig av de kulturella föremålen, verktyg och 
symboler i sammanhanget. Människan kan därmed inte förstås om man inte tar hänsyn till 
kontexten och dess verktyg (Knutagård, 2003). Vygotsky (1978) menar även att det finns en 
växelverkan mellan individen och den sociala kontext hen befinner sig i. Det betyder att 
individen måste vara en aktiv deltagare i sin egen utveckling och att det inte bara är den 
sociala kontexten som spelar roll. Vygotsky (1986) betonar samtidigt att individers 
kunskaper förmedlas av språkliga artefakter från omgivningen. Det ger därför människan 
möjlighet att i sociala kontexter samla nya erfarenheter och tillgodose sig ny kunskap i 
samspel med andra. Då studien ämnar undersöka medarbetare som befinner sig inom det 
sociala sammanhanget ”verksamheter”, så blir det fördelaktigt att även delvis ta hänsyn till 
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Engeströms verksamhetsteoretiska modell. Modellen som visualiseras i figur 2 visar de tre 
komponenterna: gemenskap, arbetsdelning och regler. Komponenterna kommer i analysen 
beaktas som påverkande faktorer i medarbetarnas upplevelser av lärande och utveckling 
inom arbetet. Som tidigare nämns bidrar en kombination mellan Vygotskys och Engeströms 
modell till att bibehålla ett individperspektiv i studien. Samtidigt som vi i analysen kan ta 
hänsyn till ovanstående komponenter från verksamheten vilka kan komma att påverka 
individen i dennes lärande och utveckling. 

 
Figur 2: Engeströms (1987) modell av strukturen av ett mänskligt verksamhetssystem. Källa: Knutagård 2003. 
  
Med gemenskap syftar man på en grupp individer i ett verksamhetssystem där samtliga 
arbetar mot ett gemensamt mål. De är medvetna om att de tillhör samma grupp samtidigt 
som de är noga med att se sig som skilda från andra grupper eller arbetsplatser. Det bidrar 
till att det finns en stark trygghet mellan dess medlemmar. Genom komponenten 
gemenskap kan lärande exempelvis gynnas av god kommunikation och där det finns ett 
utbyte av kunskap mellan kollegor (Knutagård, 2003). Reglerna omfattar de implicita och 
explicita riktlinjer, strukturer och normer som finns inom verksamheten. Det är även de 
bestämmelserna som har en styrande påverkan på medarbetarnas handlingar. Regler inom 
organisationen kan påverka medarbetarnas upplevelser av i vilken grad de kan styra sitt 
eget arbete. Om individen känner att de har en låg grad av frihet i sitt arbete kan detta leda 
till ett mindre reflekterande förhållningssätt. Det kan i sin tur uppmuntra till att individer 
enbart anpassar sig till fasta strukturer, vilket skulle vara mindre utvecklande för individen 
och därigenom organisationen. Arbetsdelning syftar på hur uppgifter fördelas bland de 
olika medlemmarna inom organisationen, samt fördelningen av makt och status vertikalt 
inom verksamheten. Arbetsdelning kan gynna lärande då organisationens struktur tillåter 
ett kunskapsutbyte mellan anställda på olika nivåer och med varierande erfarenhet. En 
negativ arbetsdelningen kan handla om att anställda i det högre ledet får mer 
utbildningstillfällen och fler förmåner än de som jobbar på en lägre nivå. Detta kan bidra 
till en känsla av att orättvisa präglar organisationen. Hur arbetsdelningen faktiskt ser ut 
skall dock inte blandas ihop med hur den upplevs, då detta kan skilja sig åt. Engeström 
menar att om man ska studera ett verksamhetssystem måste samtliga komponenter vara i 
åtanke, samtidigt som man måste ta hänsyn till hur dessa ingår i processer över tid 
(Knutagård, 2003). Engeström (1987) menar även att det i verksamhetssystem kan ske 
motsättningar från andra sociala kontexter och att det förutsätter att individen måste 
reflektera, ifrågasätta strukturer och vara kreativ för att utvinna ett lärande och en 
utveckling.  
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3.1.1 Teorin som analysverktyg 
Utifrån Vygotskys (1978) triangel har vi valt att fokusera på medarbetarna som subjekt 
inom kontexten arbetsplats i tjänstemannasektorn. Arbetsplatsen blir utgångpunkt i studiens 
analys, där vi vill undersöka de anställdas upplevelser kring möjligheter och hinder till 
lärande och utveckling i arbetet. Vi har även tagit hänsyn till och tolkat Engeströms (1987)  
tre påverkande komponenter; gemenskap, regler och arbetsdelning. Från ett sociokulturellt 
perspektiv, som modellerna grundar sig i, utgår vi från att dessa tre komponenter utgör 
faktorer som påverkar individens handlingsmönster. Varje komponent bygger upp olika 
strukturer som individen gärna förhåller sig till. Organisationen skapar även dessa strukturer 
medvetet för att styra individen att sträva mot de mål och visioner företaget skapat. Regler 
kan ses som riktlinjer, strukturer och värderingar som genomsyrar organisationen och blir 
till ramar och normer för arbetsgruppen. Arbetsdelningen avgör hur makt och inflytande 
styr hur individerna förhåller sig till varandra och sitt arbete. Det avgör även graden av 
handlingsutrymme respektive ansvar individer erhåller i olika positioner på företaget. 
Gemenskap i en arbetsgrupp och en organisation skapar en känsla av stöd och tillit till sina 
kollegor. De tre övergripande faktorerna anser vi tillsammans skapar ramar för hur 
individerna ska förhålla sig inom organisationen och ses som betydande förutsättningar för 
medarbetarnas möjligheter till lärande och utveckling på arbetsplatsen. 
  
Den sociala kontexten utgörs som sagt av vårt undersökta företag inom tjänstesektorn, 
medarbetarna utgör subjektet medan objektet motsvarar vårt problemområde, lärande och 
utveckling. Vi vill se hur subjektet lär och utvecklas med hjälp av olika verktyg, vilka i sin 
tur influeras av de tre komponenterna i Engeströms (1987) modell. Genom att ställa frågor 
kring hur just gemenskap, arbetsdelning och regler upplevs påverka medarbetarnas lärande i 
det dagliga arbetet kan vi se vilka förutsättningar som anses meningsfulla och givande. 
Användandet av modellerna ger oss ett instrument för att få en bredare bild av hur 
medarbetare lär sig i informella sammanhang på arbetet och i påverkan av ovan nämnda 
komponenter. 
  
Exempelvis kan en organisations styrande regler och riktlinjer som strukturer ge olika 
förutsättningar för i vilken grad medarbetare upplever självständighet och frihet på 
arbetsplatsen. Till exempel kan dessa strukturer erbjuda individen verktyg i form av 
utrymme att styra sitt eget arbete, vilket kan leda till att man känner ett större ansvar över 
sin arbetsprocess. Ett större ansvar kan i sin tur medföra ett ökat engagemang och en vilja 
att lära och utvecklas. Sammanfattningsvis kan därmed regler och riktlinjer som en 
påverkande faktor influera medarbetarnas upplevelser kring vilka verktyg som finns 
tillgängliga för att kunna lära och utvecklas på arbetsplatsen. I analysen kommer vi således 
analysera hur medarbetarna upplever lärande i relation till faktorerna gemenskap, regler och 
arbetsdelning. 
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4.  Metod 
  
I det kommande avsnittet följer en beskrivning över den forskningsprocess som har 
tillämpats, samtidigt görs det en framställning över de tillvägagångssätt som har använts i 
denna studie. I avsnittet kommer studiens metodansats beskrivas, parallellt med en 
motivering till de metodval som lagt grund för studiens urval, genomförande, datainsamling, 
bearbetning och analys. Därefter följer en diskussion om undersökningens tillförlitlighet, 
äkthet och etiska överväganden. Kapitel fyra syftar till att ge läsaren en god inblick i vilka 
överväganden som gjorts i valet av metod. Samtidigt som det ger läsaren en förståelse för 
varför just denna metod lämpar sig för syftet: Att undersöka medarbetares upplevelser av 
sina möjligheter och hinder till lärande och utveckling i det dagliga arbetet.  

4.1 Metodansats 
Studiens metoddesign valdes med utgångspunkt i syftet och frågeställningarna enligt 
Brymans (2008) rekommendationer. Uppsatsen syftar till att ge ökad kunskap om anställdas 
upplevelser av sina möjligheter och hinder till lärande och utveckling på arbetsplatsen. Som 
personalvetarstudent och med ett eventuellt framtida ansvar för personal, så är det av stort 
intresse att få insikt i anställdas tankar och känslor kring sin arbetssituation. Vi valde därför 
att utgå från en kvalitativ metod. Metoden erbjuder forskaren att arbeta med sin studie ur ett 
förståelseperspektiv. Genom detta perspektiv kunde vi få en insikt och en djupare kunskap 
om anställdas upplevelser, erfarenheter och tankar kring sitt lärande och sin utveckling på 
arbetsplatsen. 
  
Vi har också valt att utgå från fenomenografisk ansats som arbetats fram av forskare i INOM-
gruppen vid Pedagogiska institutionen vid Göteborgs Universitet. Fenomenografi beskrivs av 
Larsson (2007) ha sin utgångspunkt i att undersöka hur fenomen och företeelser i omvärlden 
uppfattas av människor. I denna ansats framhävs även vikten av att grunda sin analys på 
empiriskt material som exempelvis intervjuutsagor. Intervjuutsagorna granskas med målet att 
förstå innebörden av människans uppfattning till skillnad från att söka en förklaring, frekvens 
eller ett samband. En grundläggande faktor inom denna ansats är att metoden undersöker 
individers uppfattning om omvärlden och således inte hur det faktiskt är. Vi valde att använda 
ansatsen just för att vårt syfte är att undersöka medarbetares upplevelser (Larsson 2007). Vid 
analysfasen inom fenomenografin är det viktigt att få en bild av hur uppfattningar av samma 
fenomen kan skilja sig åt. Inom ramen för detta perspektiv blir det också intressant att se hur 
medarbetares uppfattningar inom samma företag liknar varandra. Fördelen med 
fenomenografin är att man får en bred bild av samma fenomen genom att framhäva variansen 
och likheterna i intervjuutsagorna. 
  
Sammanfattningsvis anser vi att valet av att använda en kvalitativ metod och en 
fenomenografisk ansats som lämpligt då det ger oss en djupare förståelse och insikt i ämnet. 
Med intervjuutsagor som verktyg kan vi sätta oss in i medarbetarnas subjektiva uppfattning 
om sina möjligheter och hinder till lärande och utveckling. Det anses samtidigt som relevant 
för forskningsområdet och för vårt framtida yrkesliv. 



 
 

21 

4.2 Metod för datainsamling 
Inom kvalitativ metod finns det ett flertal metoder att välja bland. I denna studie har syftet 
satts i centrum för valet av tillvägagångsätt. För att kunna svara på studiens syfte, om hur 
möjligheter och hinder till lärande och utveckling uppfattas på arbetsplatsen, var det 
värdefullt att få tillgång till de anställdas upplevelser och erfarenheter kring just detta 
fenomen. Vi önskade därför att få tillgång till både personliga berättelser och beskrivningar 
av konkreta situationer. Vi ansåg därför att det lämpade sig bäst att använda intervju som 
metod för att få fördjupad kunskap inom ämnet. Att använda sig av kvalitativa intervjuer 
beskriver Alvehus (2013) som både nyanserande och ett bra sätt att få flera synvinklar på ett 
och samma ämne. Kvale och Brinkmann (2014) betonar också att en av de främsta 
anledningarna till att välja intervju som metod är att man får större möjlighet, än genom 
kvantitativ metod, att få fram intervjupersoners hela perspektiv på ett fenomen på grund av 
det ger en större förståelse för specifika kontexter. 
  
  
Att få tillgång till de anställdas personliga berättelser kring situationer där de upplevt sig lära 
och utvecklas värderades starkt i valet av intervjuform. Genom att få konkreta exempel på 
lärsituationer får vi insikt i deras personliga tankar och känslor gällande dessa processer. 
Inom ramen för intervjuer som metod, kan man även välja att utföra fokusgrupper som 
Dahlin-Ianoff (2007) beskriver närmare i Handbok i kvalitativa metoder av Ahrne och 
Svensson (2011). Fokusgrupper som gruppsamtal kan väcka nya tankar mellan individerna 
och därmed skapa en djupare diskussion om det aktuella ämnet när man önskar undersöka 
deltagarnas åsikter och även varför de tänker och handlar som de gör. Det är dock viktigt att 
vara medveten om att dessa gruppsamtal kan komma att påverka gruppens mentalitet och 
spegla åsikter hos individer som har kommit att influeras av starkare personligheter i gruppen 
(Ahrne & Svensson, 2011). Eftersom vår studie syftar till att försöka nå individens personliga 
upplevelser och tankar kring deras egen möjlighet  och hinder till lärande och utveckling, 
ansågs enskilda intervjuer vara mest lämpliga. Vi valde enskilda intervjuer framför 
fokusgrupper då det skulle vara svårt för oss att veta hur mycket individerna påverkas av och 
anpassar sig till varandra. I närvaron av kollegor kanske de upplever att de inte kan säga vad 
de verkligen känner. Vi tror nämligen att vi kan få ut ett ärligare och mindre influerat 
påverkat svar vid enskilda intervjuer än vid en fokusgrupp. Genom att välja individuella 
samtal kan vi helt fokusera på deltagaren och dess möjligheter att prata utifrån sin egen 
upplevelse. Det ger dem utrymmet att beskriva konkreta situationer utifrån ett personligt och 
subjektivt perspektiv (Ahrne & Svensson, 2011). 
  
Dalen (2007) poängterar att det i kvalitativ metod är väsentligt att kunna skilja på begreppen 
empty och open. Med dessa begrepp vill hon påvisa värdet av att ha en stor förkunskap till sitt 
material i samspel med att man ska lägga vikt vid att behålla en öppenhet under 
datainsamlingen. Detta har vi haft i åtanke under utformningsprocessen av intervjufrågorna. 
Intervjuguiden utformades för att effektivt kunna besvara vårt syfte och bidra till ett givande 
underlag för vår framtida analys och diskussion. För att kunna uppnå en balans mellan 
förkunskap och öppenhet bestämde vi oss för att använda oss av en semi-strukturerad 
intervjuform, där vi formulerade frågor direkt utifrån studiens syfte, frågeställningar och 
teoretiska utgångspunkt. Vi valde just semi-strukturerad intervjuform framför öppen 
intervjumetod för att kunna uppnå denna balans. Med hjälp av en semi-strukturerad metod 
kunde vi därför bibehålla en öppenhet samtidigt som vi kan styra intervjun mot intressanta 
inriktningar. En enbart öppen intervjumetod tillåter däremot respondenten att helt tala fritt 
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och utan struktur. Det skulle kunna bli både ofokuserat och tidkrävande och gjort det svårt för 
oss som forskare att hitta en jämnvikt mellan just öppenhet och förkunskap (Dalen, 2007).  
 
Intervjufrågorna skapades med riktlinje utifrån komponenterna i Engeströms (1978) 
verksamhetsmodell; gemenskap, regler och arbetsdelning. Gemenskap gav inspiration kring 
frågor gällande kommunikation och samarbete mellan kollegor. Regler som komponent lade 
grunden för frågor om strukturer inom organisationen. Komponenten arbetsdelning 
genererade i sin tur frågor kring respondenternas positioner och handlingsutrymme. 
Intervjuerna syftade till att ge material om vad dessa tre faktorer har för inverkan på 
medarbetarnas upplevelser kring sina möjligheter och hinder att lära och utvecklas. Genom 
att vi använde övergripande teman som stöd vid utformningen kunde vi kontrollera att våra 
frågeställningar fick täckande svar. Användandet av semi-strukturerad intervjumetod bidrog 
därmed till att deltagarnas berättelser kunde styras med relevans till våra frågeställningar. Vi 
kunde samtidigt vara flexibla för vad som sades under intervjun. Frågorna kunde variera i 
ordningsföljd och det fanns utrymme att ställa följdfrågor när något antingen var oklart eller 
intressant (Bryman, 2008). Frågorna bearbetades ett flertal gånger så att de inte skulle vara 
riktade, då detta kunde få deltagarna att uppleva att det fanns ett önskvärt svar (Dalen, 2007). 
Innan genomförandet av de huvudsakliga intervjuerna gjordes tre testintervjuer för att 
undersöka om frågorna mätte det som de var avsedda att mäta, d.v.s. för att höja 
tillförlitligheten. Samtidigt ville vi se om intervjufrågorna uppfattades som tydliga för 
respondenterna (Bryman, 2008). Intervjuerna utfördes med tre personer oberoende av 
företaget. Vi fick därigenom chansen att höra om frågorna var lätta att förstå och om svaren 
var relevanta i relation till studiens syfte. Dessutom fick vi också en uppfattning om frågornas 
omfattning och hur lång tid intervjun skulle ta. Då vi önskade hålla våra 8 intervjuer på ca 45 
minuter vaddera insåg vi att vi var tvungna att reducera antalet frågor. Utifrån intervjuerna 
märktes det också tydligt vilka frågor som gav mer utvecklade och nyanserade svar. På så sätt 
blev det lättare att sortera i frågeguiden. Ahrne och Svensson (2011) menar att det också är 
bra att göra testintervjuer för en själv så man får en egen uppfattning kring frågorna och sin 
intervjuteknik. Dalen (2007) säger också utöver det ovan nämnda att en provintervju ger en 
ett tillfälle att testa hur den tekniska utrustningen fungerar.  

4.3 Deltagande och urvalsprocess 
För att svara på syftet och undersöka hur medarbetare upplever sina möjligheter och hinder 
att lära och utvecklas på arbetsplatsen intervjuades åtta medarbetare vid ett företag inom 
tjänstesektorn. Studien undersöker ett kontor som finns i södra Sverige, vilket ingår i en 
global företagskedja. Studiens miljö är ett kunskapsintensivt företag som har en utarbetad 
strategi för att stimulera och utveckla sin personal. De medverkande var av jämn 
könsfördelning och hade arbetat inom organisationen från två månader upp till 15 år. Deras 
uppdrag kunde därför variera från mer standardiserade uppgifter till mer abstrakt 
problemlösning. Deltagarna hade olika mycket ansvar, men samtliga anställda berättade att 
de stötte på nya problem och situationer dagligen, vilket ställer krav på en ständig utveckling 
och lärande. Företaget önskade att vara anonym i studien och har därför anonymiserats 
tillsammans med de anställda som medverkade. 
  
Vi kom i kontakt med företaget och intervjupersonerna genom en personlig kontakt inom 
organisationen, vilket underlättade möjligheten att få genomföra studien. Man kan därför 
delvis se det som ett bekvämlighetsurval, men vi skulle främst beskriva det som strategiskt. 
Företaget valdes just eftersom vi var medvetna om att medarbetarna arbetade i en utmanande 
och utvecklande miljö och troligtvis hade intressanta erfarenheter att dela med sig av 
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(Bryman, 2008). Vi tog kontakt med HR-avdelningen på företaget och fick positiv respons på 
vår förfrågan. Företagets HR-chef informerade sedan internt om studien och de anställda 
anmälde sitt deltagande frivilligt. De anställda som anmälde sig hade av en slump spridda 
positioner inom företaget. Spridningen av position innebar stor skillnad i erfarenhet och ålder 
bland respondenterna. Denna varians bidrog till en märkbar skillnad i hur de uttryckte dig och 
hur medvetna de var om sitt eget lärande. Äldre, mer erfarna medarbetare hade lättare för att 
förklara och redovisa för sitt lärande och beskriva givande lärsituationer. Samtidigt hade de 
yngre och mindre erfarna medarbetarna det svårare att sätta ord på sina upplevelser och 
tankar om sitt lärande i företaget. Vi ser positivt på att det finns en stor spridning och varians 
mellan deltagarna, då vi anser att det har bidragit till att ge en bredare bild av organisationens 
uppbyggnad och struktur. Det har även gynnat studien med flera olika perspektiv på lärande 
och utveckling och därmed en djupare förståelse för vårt fenomen. Risken med urvalet är 
dock att det inte blir representativ då det är enbart är en person från varje position som har 
berättat om sina upplevelser. Det kan dock skapa en tydligare bild av likheterna respektive 
skillnaderna över uppfattningarna mellan arbetsleden, vilket vi ser som gynnsamt då vi utgår 
från en fenomenografisk ansats. 

4.4 Genomförande 
Inom kvalitativa metoder finns det olika tillvägagångssätt att inhämta data. Som forskare blir 
man därför tvungen att reflektera och ta ställning till vilken metod som är bäst lämpad när 
man ska besvara sina frågeställningar (Ahrne & Svensson, 2011). Då vi har valt att använda 
oss av en fenomenografisk ansats, det vill säga att undersöka individers olika uppfattningar 
av ett fenomen, valde vi att använda oss av intervju som datainsamlingsmetod (Larsson, 
2005). Vi valde också att använda oss av semi-strukturerade intervjuer då det erbjuder 
forskaren att hålla sig till sitt syfte, samtidigt som man kan vara öppen för intressanta 
vändningar i samtalen (Bryman, 2008). 
 
Vår utgångspunkt var att få fram personliga berättelser om medarbetarnas upplevelser till 
lärande och utveckling i det dagliga arbetet. Våra intervjufrågor var utformat efter vårt syfte; 
medarbetares upplevelser om deras möjligheter och hinder till lärande och utveckling. 
Följdfrågorna var dessutom konstruerade så att vi skulle kunna få exempel på konkreta 
situationer som härrör till syftet (Bryman, 2008). Då studien har en fenomenografisk 
utgångpunkt blir det även intressant att undersöka hur medarbetare med olika arbetsroller 
upplever sitt lärande och sin utveckling. Detta för att vi vill se hur individens uppfattningar 
förändras efter hur insatt eller erfaren individen är inom området (Larsson, 2005). Det första 
steget i processen var att komma i kontakt med det undersökta företagets HR-avdelning. 
Genom positiv respons från en huvudkontakt på HR- avdelningen fick vi godkänt att 
genomföra studien. Efter att de anställda informerats internt om vår studie fick vi 
kontaktuppgifter till de medarbetare som anmält intresse att medverka. Samtliga 
medverkande fick innan intervjutillfället ta del av ett missivbrev innehållande 
forskningsetiska principer, intervjufrågorna och annan allmän information om studien. Innan 
intervjun hade vi genom deras hemsida och genom en  kontakt på företaget samlat en gedigen 
bakgrundsförståelse kring hur företaget organiserar sig, vilket gjorde att vi förstod deras 
arbetsprocess bättre. 
  
I mötet med medarbetarna tackade vi även för att de hade ställt upp, presenterade syftet med 
studien och varför just deras åsikter var av betydelse. Deltagarna informerades muntligt om 
de forskningsetiska principerna. Vi uppmanade även deltagarna att nämna konkreta 
situationer för att beskriva sitt lärande. Samtliga deltagare tillfrågades och gav sitt samtyckte 
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till inspelning av intervjun. De fick även information om att intervjuerna skulle fortgå i ca 45 
minuter (Bryman, 2008). Ahrne och Svensson (2011) menar dock att det finns en risk med att 
ange en viss tid vid en intervju, vilket vi beaktade. Osäkerheten grundar sig i att den 
intervjuade vid sådana tillfällen inte avsätter längre tid än vad som sagts och måste då 
eventuellt lämna mitt under intervjuns gång. Beslutet att ange intervjuns längd baserades sig 
på att vi gjort testintervjuer och kände oss därför tillräckligt trygga i vår teknik för att kunna 
ange ett tidsintervall. Intervjuerna hölls i konferensrum på företaget vilket gjorde studien 
lättillgänglig och underlättade för medarbetarna att delta. Ahrne och Svensson (2011) menar 
också att det är viktigt att man som forskare ser miljön som en faktor som kan komma att 
påverka intervjun. Därför är det viktigt att välja en neutral men samtidigt trygg miljö för 
deltagaren vid intervjutillfället. Då vår intervju var naturligt anknuten till arbetsplatsen 
kändes den som en passande miljö. Intervjuerna delades upp oss emellan och utfördes 
ensamma på grund av medarbetarnas tidsbrist och att intervjutillfällen bokades in parallellt. 
För att inte få totalt olika intervjuer diskuterade vi ordningsföljden, varför vi hade valt 
frågorna och vad vi ville få ut av dem innan vi genomförde intervjuerna i enlighet med 
Bryman (2008).  
  
Intervjun inleddes med bakgrundsfrågor kring vilka de var och hur de hade hamnat på 
företaget. Att i början ställa lättare och mer personliga frågor skapar en trygg och avslappnad 
miljö för både deltagaren och intervjuaren (Ahrne & Svensson, 2011). Under intervjuns gång 
var vi fokuserade på att lyssna på vad respondenterna sade och när vi fann relevanta 
vändningar i deras utsagor kunde vi också leda in dem på relevanta sidospår. Till en början 
upplevde vi att följdfrågorna kunde uppfattas som ledande, men vi kände att detta 
förbättrades under intervjuernas gång. Eftersom våra respondenter hade olika befattningar 
behövdes vissa frågor förtydligas, vilket främst blev märkbart vid intervjuer med de 
nyanställda. Fick vi svar som inte var tillräckligt förklarande så upprepades antingen frågan 
eller ställdes om i en ny version i enlighet med vad Ahrne och Svensson (2011) föreslår. 
Genom detta tillvägagångssätt tydliggör vi som forskare frågans betydelse och det skapar en 
möjlighet för deltagaren att utveckla sitt svar. Då vi sedan tidigare hade kunskap om företaget 
kunde vi också använda oss av ett igenkännande språk bland de anställda. I hopp om att även 
detta skulle skapa en tillit gentemot oss som intervjuare (Ahrne och Svensson 2011). 
  
Utöver relevanta anteckningar spelades samtliga samtal in för att säkerställa att vi inte 
missade något av betydelse. Bryman (2008) menar att man ofta spelar in kvalitativa intervjuer 
eftersom en forskare inte bara är intresserad av vad som sägs utan också av hur respondenten 
säger det. Genom att höra hur en individ betonar sina ord kan vi som forskare få en djupare 
förståelse för ordens betydelse. Vi försökte i största möjliga mån vara bekräftande gentemot 
personen som intervjuades, både på det sättet som vi lyssnade men också genom vårt 
agerande under intervjun. Genom ögonkontakt, speglingar och korta sammanfattningar ville 
vi visa för de medverkande att vi var intresserade av vad som sades. Vi försökte också i 
största möjliga mån låta deltagarna få utveckla sitt svar men om något uppfattades som extra 
intressant ställde vi följdfrågor inom detta område. Att vara tyst och pausa var något vi 
upplevde stärkte intervjun då medarbetarna fick tid att tänka efter och utveckla sina svar 
(Dalen, 2007). Vi avslutade våra intervjuer med en öppen fråga i enlighet med Brymans 
(2008) förslag. Det innebar att respondenterna fick möjlighet att kort sammanfatta vad 
utveckling och lärande i arbetet betydde för dem. Här gav vi dem en stund att tänka igenom 
sitt svar, så att de verkligen fick reflektera över vad utveckling betyder för dem. 
Avslutningsvis ställdes även en kontrollfråga, då vi frågade de medverkande om de upplevde 
att vi missat att ta upp något relevant under intervjun. 
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4.5 Databearbetning och analysmetod 
Som verktyg för analysen har vi valt att använda oss av fenomenografisk analysmodell vars 
mål är hitta variationer och skillnader mellan uppfattningar kring det valda fenomenet. 
Modellen lämpar sig väl till studien då vi önskar hitta likheter och skillnader gällande 
medarbetarnas upplevelser till lärande och utveckling på arbetsplatsen (Fejes och Thornberg, 
2015). Analysprocessen började vid transkriberingen av intervjuerna. Brinkmann och Kvale 
(2014) poängterar vikten av att bestämma hur intervjuerna ska transkriberas innan arbetet 
påbörjas. En enad framställning med ett liknande språk gör det möjligt att tolka 
intervjuutsagorna bättre. Vi ansåg att detta underlättade analysprocessen då det gjorde oss 
medvetna om respondenternas sinnesstämning och skapade en känsla för resonemanget. Vi 
valde också att ange när intervjupersonerna pausade lite för att markera när de tänkte efter. 
Det markerades även när de betonade vissa ord eller när de avbröt en mening och bytte spår i 
sina tankar samt när de exempelvis skrattade eller suckade. Vi valde även att utesluta ljud 
som “mm” och “ehm” när de inte fyllde någon funktion. Eftersom intervjuerna genomfördes 
var för sig transkriberade vi de intervjuer vi själva utfört för att underlätta transkriberingen 
och behålla närheten till stämningen och intervjusituationen i enighet med Brinkmann och 
Kvale (2014). 
  
Analysen har genomförts med stöd av den fenomenografiska analysmodellen och dess sju 
steg som Fejes och Thornberg (2015) beskriver. Analysprocessen började i den stund vi 
transkriberat intervjuerna eftersom vi redan då kunde få en uppfattning om mönster i 
deltagarnas uttalanden. När transkriberingarna var klara bekantade vi oss med materialet och 
läste igenom varandras intervjuer, numrerade citaten och kodade utsagorna efter vad som 
sades. Enligt rekommendation av Fejes och Thornberg (2015) behandlades citaten i 
pappersform och sorterades överskådligt. Centrala teman upplevdes tydligare och tydligare ju 
mer materialet bearbetades och till slut framkom mer övergripande teman. Därefter jämförde 
vi kodernas skillnader och likheter och vidare diskuterades deras relevans i förhållande till 
syfte och frågeställningar. I processen nämns det av Fejes och Tjornberg (2015) som viktigt 
att hitta nyanser i intervjuutsagorna, gruppera dem därefter och ser hur de kan kopplas 
samman till teman. Studiens syfte och teoretiska bakgrund fanns i åtanke när teman som 
kunde förklara vårt fenomen arbetades fram. Vi önskade se hur Engeströms (1987) 
komponenter regler, arbetsdelning och gemenskap påverkade individens uppfattning om sina 
möjligheter och hinder till lärande och utveckling. Teorin sågs i processen som ett stöd för att 
belysa aspekter som annars kanske inte uppmärksammats och vi ansåg att den bidrog till en 
bred analys av problemområdet. Under arbetets gång har teman utformats men sedan 
omformulerats då vi sett att det inte representerar problemområdet. Slutligen konstaterades 
fyra teman som vi anser fångar in medarbetarnas uppfattning om lärande och utveckling.  
 

4.6 Tillförlitlighet, trovärdighet, koherens och kongruens 
Validitet och reliabilitet är två begrepp inom forskningen vars relation till kvalitativ metod 
blivit omdiskuterat, eftersom de anses ha sin grund inom naturvetenskapen. De är mer 
inriktade på att behandla just mätningar av olika slag och betraktas inte vara lika lämpade för 
kvalitativ forskning (Bryman, 2008). För att begreppen validitet och reliabilitet ska 
specificeras ner och anpassas till att bedöma en kvalitativ studies standard, har vissa forskare 
istället valt att använda andra definitioner för att avgöra den kvalitativa forskningens kvalité. 
Larsson (2005) benämner begrepp såsom koherens, kongruens, äkthet och tillförlitlighet, 
vilka handlar om hur noggrann, systematisk och väl genomförd en studie har varit, är 
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definitioner som har fått ett allt större användningsområde. I rekommendation av Larsson 
(2005) har detta metodavsnitt därför skrivits i ljuset av dessa kvalitativt anpassade begrepp 
eftersom de anses omfatta betydligt mer. 
  
Tillförlitlighet handlar om forskarens noggrannhet och systematiska förmåga gentemot 
forskningsprocessen. Det avgörs av hur tillförlitliga och trovärdiga resultaten har kommit att 
bli, till följd av tillvägagångssättet beträffade analysen och datainsamlingen (Fejes och 
Thornberg, 2015). Bedömningen av en studies tillförlitlighet kan delas upp i fyra 
delkategorier. Den första kategorin Trovärdighet utgår från synen att alla individer har sin 
egen subjektiva uppfattning om sin verklighet. Det är därför inte möjligt att påstå att det finns 
en enda sanning. I denna studie söks ingen absolut sanning utan det är just den individuella 
synen och variationen bland upplevelserna kring fenomenet som är av intresse. Detta anser vi 
att enskilda intervjuer bidrar till då individen ges utrymme att uttrycka sin subjektiva mening. 
 
Syftet har fungerat som en ständig riktlinje för att hålla en röd tråd genom hela uppsatsen. 
Fördelen med att skapa en tydlig röd tråd i vetenskapliga studier är även att läsare lättare kan 
följa genomförandet med avsikten att studien skall kunna replikeras (Thomassen 2007). För 
att studien ska vara transparent så har vi försökt att återge all information kring 
tillvägagångssätt och utformning. Ett förtydligande kring vad vi gjort och varför, möjliggör 
även för andra forskare att granska och avgöra studiens kvalitet. För att detta ska vara möjligt 
för en läsare att förstå bör studien innehålla en intern logik, som med andra ord nämns som 
koherens. Det betyder att det måste finnas en helhet där samtliga delar är sammankopplade 
till varandra och inte är endast relaterade till helheten. Detta har medfört att vi i denna studie i 
enighet med Larsson (2005) kontinuerligt har diskuterat samtliga delars samhörighet till 
varandra och deras relevans i förhållande till syftet. Under processens gång har vi därför tagit 
ställning till att antingen använda eller ta bort stycken, för att stärka den interna logiken. 
  
Den andra kategorin överförbarhet, det vill säga generalisering, är begränsad vid kvalitativ 
metod jämfört med i kvantitativ metod och ska därmed göras med försiktigthet (Kvale och 
Brinkmann, 2014). Överförbarheten begränsas av att det ofta är ett specifikt fenomen i en 
specifik miljö som undersöks, där man går djupare in i ett ämne och önskar få förståelse för 
subjektiva upplevelser, känslor och tankar (Bryman, 2008). Dock menar Bryman (2008) att 
man i vissa fall kan säga att den kontextuella förståelsen vid kvalitativa resultat är 
överförbara till i andra liknade situationer som har samma förutsättningar. I denna studie är vi 
medvetna om begränsningarna för generalisering inom kvalitativ metod, samtidigt skulle 
resultat delvis kunna överföras på ett företag med liknande struktur inom tjänstesektorn. 
Mönster i medarbetarnas upplevelser kring lärande och utveckling på arbetsplatsen kan vara 
relevant för andra organisatoriska sammanhang. Man kan dock endast spekulera kring detta 
och inte ge några faktiska svar. Vi hoppas dock att tendenserna i vårt resultat kan inspirera till 
vidare forskning inom området. 
  
Pålitlighet, kategori tre, innebär att studiens val av metoder och genomförande granskas 
kritiskt från början till slut. Här ligger det ett stort krav på att forskningen ska vara personligt 
oberoende (Thomassen, 2007). Det betyder att för att upprätthålla en god pålitlighet så kan 
det inte enbart vara forskarens ögon som har granskat teman som uppkommit ur de empiriska 
data. Genom att en annan forskare kan replikera och urskilja samma resultat så betyder det att 
studien är av god kongruens (Thomassen, 2007). Detta kan liknas med ett reliabilitetskrav, 
där studien ska kunna uppvisa liknade resultat oavsett vem som utför analysen (Wibeck, 
2010). Wibeck (2010) menar att reliabiliteten kan förbättras om man låter en utomstående 
forskare ta del av materialet för att bedöma studiens kodning, kategorisering och analys. 
Denna metod är inte så vanlig eftersom det är tidskrävande för en utomstående utan 
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förkunskap att gå igenom en stor mängd data. Vi lät dock ingen annan forskare ta del av 
resultatet med hänsyn till våra respondenters integritet och anonymitet. Ett annat alternativ 
som bidrar till att studien har en god kongruens är att vara transparent i sitt tillvägagångssätt 
och vid samtliga delar beskriva exakt hur man har gjort sina val (Bryman, 2008). Detta kan 
komma att sammankopplas med denna sista kategori: Möjlighet att styrka och konfirmera det 
resultat studien visat. Kategorin syftar till att försäkra sig om att man som forskare handlat 
under god tro under hela processen. Samtidigt framhävs vikten av att kunna fastställa i vilken 
grad det går att styrka resultatet (Bryman, 2008). I vår studie har vi försökt att lägga stor vikt 
vid att beskriva och motivera varje steg i processen. Detta bidrar till att uppsatsen är lätt att 
genomskåda och möjliggör för läsaren att upptäcka brister. Vi analyserade samtidigt 
materialet utifrån en fenomenografisk analysmodell vilket också ger en tydlighet i hur 
analysen genomförts.  

4.7 Etiska överväganden 
Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning finns det tydliga krav på etiska 
riktlinjer som forskare bör följa. Vetenskapsrådet (2002) har tydliga krav kring fyra 
forskningsetiska principer som man bör utgå ifrån i sin studie. Dessa utgörs av 
Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Dessa 
principer vägleder forskaren i syfte att skydda deltagarna och bidra till studiens kvalitet. Vi 
har tagit hänsyn till samtliga principer vid genomförandet av denna studie.  
  
Informationskravet innebär att man som forskare bör informera samtliga medverkande om 
vad deras deltagande innebär, framhäva att det är frivilligt och att de har rätt att avbryta 
medverkan när som helst. Deltagarna i denna studie informerades om de forskningsetiska 
principerna både genom ett skriftligt missivbrev (se bilaga) i samband med att de kontaktades 
och muntligt vid intervjutillfället. I anknytning till missivbrevet bifogades även 
intervjubatteriet, syftet och information om pedagogisk relevans, då vi inte ansåg det vara 
nödvändigt att undanhålla information. Deltagarna fick även tillgång till våra 
kontaktuppgifter med en uppmaning att kontakta oss vid eventuella frågor. 
  
Det andra kravet, Samtyckeskravet, innebär att man som forskare bör ha medgivande från 
samtliga deltagare i studien. Deltagaren ska känna att medverkan är på egna villkor och om 
en deltagare väljer att avbryta sin medverkan så är det viktigt att respektera detta. Deltagaren 
ska då inte utsättas för negativa konsekvenser utan man ska som forskare ta bort allt material 
från denna deltagare. Samtyckeskravet lägger även vikt vid att det inte bör finnas ett 
beroendeförhållande mellan forskare och deltagarna. Det kan då finnas risk att deltagarna 
upplever att de är tvingade att delta eftersom deras relation till forskaren är för stark. I vår 
studie var ingen av personerna som intervjuades i beroendeförhållande till oss. Vår kontakt på 
företaget informerade de anställda på företaget och tackade sedan av eget intresse ja till att 
medverka i studien. Vid intervjutillfället informerades även deltagarna om deras frivillighet 
och möjlighet att avbryta när de ville.  
  
Konfidentialitetskravet, som är det tredje kravet, innebär en överenskommelse mellan 
parterna om tystnadsplikt och hantering av materialet. Detta krav syftar till att erbjuda 
deltagaren möjlighet att få vara anonym för att skydda personen och dess uppgifter. Alla 
uppgifter ska behandlas med försiktighet och avidentifieras så att informationen ej ska kunna 
härledas tillbaka till specifika respondenter. I denna studie kodades det undersökta företaget 
och deltagarnas namn till pseudonymer. De anställdas position inom företaget ansågs dock 
vara relevant för vår analys och framtida forskning. All transkribering eller annat material 
som kunde härledas till organisationen eller deltagare förstördes efter att de hade använts i 
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studien. Det sista kravet som vetenskapsrådet (2002) nämner är Nyttjandekravet, vilket 
innebär att det material som har samlats in inte får användas till något annat syfte än till just 
den aktuella studien. Dessutom får inte erhållna uppgifter från deltagarna lämnas vidare. 
Detta informerade vi om i missivbrevet till deltagarna och till vår kontakt på det undersökta 
företaget. 
  
Utöver de forskningsetiska kraven ovan nämner Vetenskapsrådet (2002) även två 
rekommendationer. Den första rekommendationen berör etiskt känsliga avsnitt. Här 
rekommenderas forskaren att låta deltagare som har medverkat i en studie som innehåller 
känsliga delar, såsom trosföreställningar och kontroversiella tolkningar etc., ta del av studiens 
resultat innan den publiceras. Eftersom vår studie inte innehöll några etiskt känsliga avsnitt 
som kunde innebära negativa konsekvenser för deltagarna, så bedömer vi inte att 
rekommendationen behöver tillämpas i denna studie. Den andra rekommendationen menar 
att man som forskare ska, vid ett lämpligt tillfälle, fråga deltagarna om det finns ett intresse 
av att veta vart forskningsresultatet kommer att publiceras. I samråd med denna 
rekommendation så informerades samtliga medverkande att vår studie skulle läggas ut på 
DIVA-portalen under 2016. 

4.8 Metoddiskussion 
Under arbetets gång har vi hela tiden varit medvetna om vår tidsmässiga begränsning. Ahrne 
och Svensson (2011) uppmärksammar detta och menar att det är viktigt att ha det i åtanke för 
att kunna vara flexibel för förändringar och motgångar i processen. Därför började vi tidigt 
att utforma en arbetsplan med goda marginaler och som var anpassad för oväntade 
situationer. Till en början hade vi tänkt utgå från en kvantitativ metod och göra en 
enkätundersökning. Kvantitativ metod syftar till att mäta frekvensen av faktorer och 
egenskaper vilket vi efter noga avvägande valde att ej göra eftersom att vi ville går djupare in 
i ämnesområdet. Med utgångpunkt i ett medarbetarperspektiv ville vi få en förståelse för 
deras syn på lärande och utveckling i arbetet. Fördelen med att använda kvalitativ metod är 
att man kan vara mer flexibel. Det ger forskaren en möjlighet att ställa följdfrågor under 
exempelvis intervjuer utifrån vad som visar sig vara av intresse för studien. Detta vore inte 
möjligt att uppnå vid en enkätundersökning där alla frågor måste vara välformulerade och 
genomtänkta redan i utformandet. Vid en enkätundersökning finns det inte heller något 
utrymme att i efterhand få svar på eventuella oklarheter i lämnade svar. Kvantitativ metod är 
mer statiskt och kräver därmed ett mer omfattande förarbete för att få ett resultat av god 
validitet och reliabilitet (Bryman, 2008). 
  
En av nackdelarna med kvalitativ metod är dock att det är svårt att generalisera utifrån sitt 
resultat till andra personer, platser, tidpunkter och situationer utöver de som fanns i studien 
(Fejes och Thornberg, 2015). Eftersom vår studie är av just kvalitativ grund så kan vi inte dra 
några generella slutsatser utifrån vårt framkomna resultat. Det som dock kan diskuteras är  
om andra medarbetare på det undersökta företaget upplever motsvarande möjligheter och 
hinder till lärande och utveckling och kan dela samma perspektiv. Då vi hade representanter 
från flera olika befattningar, så är det sannolikt att resultatet i viss mån kan appliceras på 
företaget i allmänhet. Vi är dock medvetna om att olika personer kan ha olika uppfattningar 
och åsikter vilket begränsar möjligheten att dra generella slutsatsen för övriga medarbetares 
uppfattningar vid det undersökta företaget. En viktig faktor för kvalitén i kvalitativ metod är 
hur intervjuerna genomförs. Eftersom samtliga intervjuer hölls under en kort period så är 
risken liten för att respondenterna har påverkat och färgat varandras svar och utsagor. Vi 
valde samtidigt att ha intervjuerna i samma miljö för att minimera risken att olika platser 
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kunde ha en påverkan på de medverkande vid intervjuerna. Valet att hålla intervjuerna i ett 
ljudisolerat mötesrum på företaget var för att respondenterna skulle uppleva en trygghet och 
att därmed våga beröra vissa ämnen djupare. Att vi informerade om deras konfidentialitet har 
också ökat sannolikheten att vi fick ett så autentisk material som möjligt. Vi lät dessutom 
företaget och deltagarna vara anonyma för att öka tryggheten och viljan att lämna så öppna 
och ärliga svar som möjligt. Dessa medvetna val syftade till att göra studien så valid som 
möjligt och inte låta yttre aspekter påverka svaren från de som medverkade i studien. Att vi 
inte har någon tidigare erfarenhet av att hålla intervjuer eller att analysera en större mängd 
material kan ha kommit att påverka studiens kvalité. Vi är därför väl medvetna om att det kan 
ha uppkommit mindre brister i utförande på grund av denna oerfarenhet.  
 
Bergström och Boréus (2012) menar att det är bra att ha förförståelse som instrument vid 
tolkning men att detta också kan komma att påverka forskarens objektivitet. Vi har försökt 
vara medvetna om effekterna av vår egen förförståelse i ämnet och hur detta kunde komma 
att påverka våra intervjuer och tolkning av svaren. Vi har försökt vara så objektiva som 
möjligt och enbart se till studiens faktiska syfte; att undersöka hur medarbetare upplever sina 
möjligheter och hinder till lärande och utveckling i det dagliga arbetet. 
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5. Resultat och analys 
I följande avsnitt kommer analysen av det empiriska materialet att presenteras. Resultatet har 
framkommit genom intervjuer med åtta personer på ett tjänstemannaföretag med en 
serviceinriktad verksamhet, där de erbjuder olika tjänster till andra företag. I analysen av 
materialet har vi utgått från en fenomenografisk analysmetod och har eftersträvat att 
framhäva variansen och likheterna i respondenternas berättelser. I de personliga berättelserna 
blev slutligen fyra teman tydliga för att besvara syftet om hur medarbetare uppfattar att de 
kan lära och utvecklas i det dagliga arbetet. Studiens fyra teman är; Organisationens 
strukturer och individens engagemang, Frihet under ansvar, Kommunikation och När 
förutsättningarna inte fungerar. Dessa teman har därefter analyserats utifrån vår teoretiska 
utgångpunkt. 

5.1 Beskrivning av intervjupersoner 

De åtta respondenterna som medverkat i studien har en varierad anställningstid inom 
företaget. Deltagarnas anställningstid varierar från några månader till 15 år. Respondenterna 
var jämt fördelade över tidsspannet och de har därför olika mycket erfarenhet av branschen 
och organisationen. Det finns en tydlig utvecklingstrappa inom det undersökta företaget och 
ju högre upp man kommer desto mer avancerade arbetsuppgifter har medarbetarna. 
Företagets utvecklingstrappa är en struktur och en stark norm som ständigt förutsätter att 
medarbetare utvecklas, samtidigt som den ger en tydlig bild över deras arbetsuppgifter och 
mål. Ansvaret ökar också med längden på den anställningstid som medarbetarna haft. För de 
nyanställda beskrivs arbetsuppgifterna vara mer styrda och konkreta, medan man efter en 
längre tid inom organisationen beskrivs arbeta med mer abstrakt problemlösning. 
Respondenterna arbete är samtidigt uppbyggt av teamarbete, som lägger grunden för ett tätt 
samarbete mellan olika arbetsroller. Det finns alltså en stor variation bland våra respondenter 
och när arbetsrollerna och erfarenheten blir relevanta för studiens resultat kommer de 
medverkandes position att nämnas. 

5.2 Organisationens strukturer och individens engagemang 
Ett genomgående tema i respondenternas berättelser är upplevelsen att organisationens 
strukturer gynnar lärande och utveckling. Organisationens uppbyggnad genomsyras av 
strategier såsom mentorskap och individuella målsättningar vilket ökar medarbetares 
motivation och engagemang. Vi har valt att förtydliga det organisatoriska stödet och 
individens engagemang genom följande tre underrubriker; Organisatoriska strategier, 
Individuell målsättning med tydliga förväntningar samt Stimulans och mening i arbetet. 

 5.2.1. Organisatoriska strategier 
Utifrån intervjuutsagorna kunde vi tyda att respondenternas motivation till utveckling och 
lärande till stor del berodde på att arbetsplatsens strukturer möjliggör detta. Respondenternas 
berättelser visar hur organisationen erbjuder olika strategier för lärande och utveckling, vilket 
i gengäld ger företaget engagerade medarbetare. Respondent 4 beskriver övergripande hur 
företagets strukturer innebär möjligheter för de anställdas utveckling: 1 “Det är en 
organisation som är... vad ska man säga, den förknippas mycket med ett ständigt lärande, 
ständig utveckling”. Respondent 4 fortsätter att berätta att företagets utvecklingskurva också 
förutsätter att man som medarbetare gradvis tar ett större ansvar och får möjlighet att delegera 
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arbete till de yngre medarbetarna. Det medför att äldre medarbetare också får en handledande 
funktion till de yngre i det dagliga arbetet. Organisationen visar sig ha flera implementerade 
strukturer som respondenterna upplever bidrar till deras lärande och utveckling. Mentorskap 
är en av dessa som bidrar till ett kontinuerligt kunskapsutbyte mellan kollegor i olika nivåer. 
Mentorskapet innebär att mer erfarna medarbetare har som rutin att följa upp och kontrollera 
de yngre medarbetarnas arbete. Det innebär samtidigt att medarbetare på företaget, oavsett 
position, upplever att de lär av varandra. 
  
2 ”Ju mer man går i sin trappa liksom, eller sin utvecklingsfas egentligen, så tar man ofta andra roller, man blir 
mer ledare, att man driver, planerar, genomför, följer upp [...] man granskar vad andra har gjort, tills att man 
egentligen hamnar där jag är idag, där man har… väldigt många uppdrag, där man har väldigt många andra 

som gör uppgifterna... som egentligen.. hjälper och stöttar egentligen mig i det ansvar jag har.” 
(Respondent 4) 

 
Utifrån Vygotskys (1978) teori ser vi det som nödvändigt att den sociala kontexten erbjuder 
utvecklingsstrategier för att motivera individen. Han menar att det måste ske ett utbyte mellan 
individen och dess sociala kontext för att ett lärande och en utveckling ska kunna ske. Det 
innebär att medarbetarna i det undersökta företaget måste vara aktiva deltagare i de läro- och 
utvecklingsprocesser företaget erbjuder, vilket vi sett flera exempel på. Citat 2 speglar att 
mentorskap är en av flera strategier som blir ett verktyg för medarbetarnas lärande. Med hjälp 
av Engeströms (1987) modell ser vi därför att organisationens strukturer skapar 
förutsättningar, i form av strategier, för vilka verktyg som finns tillgängliga för individens 
lärande och utveckling. Att få ett ökat ansvar innebär också ett högre krav på individen att 
vara en bra handledare åt yngre medarbetare. I den handledande funktionen till yngre och 
nyare medarbetare upplever Respondent 3 att sin egen utveckling också blir allt tydligare: 

  
3 “EH... här känns det ofta som att man kan, allt och ingenting ungefär. Eftersom det är de här stegen hela tiden 

så blir det att man alltid måste – varje gång så är det nya uppgifter och då är det som att man – då börjar 
såklart inte om på noll, men det blir som att man får.. får lära sig på nytt. Eh.. så på det sättet så känner jag att 
jag kan väldigt lite, för man upptäcker hela tiden hur mycket mer det finns och lära. Samtidigt är det så roligt 
när det kommer in nya som kommer in under en, för då känner man att: Oj, men herre Gud jag kan så mycket! 

[...] då får jag möjligheten att upptäcka att jag kan det och att jag kan lära ut det.” 
  

Utifrån detta perspektiv kan vi även tyda att medarbetare upplever sig lära och utvecklas 
genom mentorskap som verktyg utifrån två aspekter. Utifrån Vygotsky (1978) triangel ser vi 
då att verktygen den organisatoriska strukturen erbjuder kan ha flera funktioner för individen. 
Inom strategin mentorskap ger det individen en chans att repetera gammal kunskap och lära 
ut det pedagogiskt, samtidigt som hen själv får möjlighet att lära från mer erfarna kollegor. 
Den dubbla verkan som verktyget erbjuder utmynnar båda i samma resultat: ett lärande och 
en utveckling. En annan struktur förutom mentorskap, som inom företaget upplevs gynna ett 
lärande i arbetet, är feedback. Medarbetarna anser att konstruktiv kritik är viktigt för att man 
ska veta vad man bör förbättra och göra annorlunda för att därigenom kunna utvecklas. 
Respondenterna berättar även att det årligen genomförs utvärderingar av arbetet, där de får 
skriftliga omdömen från sina medarbetare från olika team. Feedback som funktion hjälper 
medarbetarna att utvecklas genom att poängtera i vilka områden de kan förbättra sig inom. 
Samtidigt berättar flera respondenter att ju högre upp i “utvecklingstrappan” man befinner sig 
desto mer kundkontakt har man. Respondent 5 som har arbetat länge inom företaget upplever 
därför också att: 4 “Kundernas återkoppling blir också ett kvitto på att man har gjort något 
bra”. Nyare medarbetare är däremot mer beroende av kollegornas omdömen i det avseendet. 
Respondent 5 tycker dock att det, utöver kundresponsen, är viktigt att kunna få direkt 
feedback av sina arbetskamrater i det dagliga arbetet för att det ska kunna uppstå ett 
kunskapsutbyte, ett lärande: 
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 5 “Jag tänker ur ett lärande perspektiv kan det ju ibland vara bra att man samlar synpunkterna och såhär; det 
här behöver vi nog tänka på till nästa gång. Det kan lätt bli att de inte ger i detalj - att man verkligen lyfter 

blicken ibland och då ge ännu lite mer feedback, så att man kan utvecklas” 
  

Feedback som strategi blir också ett verktyg medarbetarna kan tillämpa i det vardagliga 
arbetet för att utvinna ett lärande och en utveckling. Engeström (1987) menar att 
organisationens regler och strukturer påverkar vilka verktyg som finns tillgängliga att 
tillämpa inom verksamheten. Inom det undersökta företaget kan man tydligt se att de har 
implementerat både mentorskap och feedback för att skapa verktyg för medarbetarna att 
använda. Vi ser att dessa verktyg i sin tur hjälper respondenterna att lättare tillgodose sig ny 
kunskap av sin sociala omgivning. Respondent 1 berättar just hur strukturer såsom 
mentorskap och feedback tillsammans skapar möjligheter för det ska kunna ske ett 
kontinuerligt lärande i det dagliga arbetet. Hen ser arbetsplatsen som en miljö där man 
ständigt utvecklas och kan lära mer: 
  

6 “Det finns alltid mer att lära. Det finns alltid nytt, du är aldrig fullärd och det är ganska triggande känsla 
liksom [...] Eh... Så fruktansvärt bra skola. Jag har lärt mig mer här på ett år... än vad jag lärt mig under fem år 

på universitetet liksom. Det skulle jag ändå säga.” 
  
Sammanfattning: Citaten ovan sammanfattar respondenternas berättelser om hur 
organisationens tydliga strategier för kompetensutveckling, såsom mentorskap och feedback, 
skapar ett individuellt engagemang. Utifrån Engeström (1987) kan man se att organisationens 
regler och strukturer påverkat tillgången av verktyg för medarbetarna. Verktyg såsom 
mentorskap och feedback har implementerats i organisationen för att underlätta för 
medarbetarnas lärande och utveckling. Genom Vygotskys (1978) triangel kan vi utifrån ett 
individperspektiv också se att dessa strategier blir verktyg för respondenterna att känna 
engagemang och stimulans i arbetet. Vi kan samtidigt utifrån Vygotskys (1978) teori se stora 
fördelar med detta, eftersom att det krävs en växelverkan mellan individen och dess sociala 
kontext för att lärande och utveckling ska kunna ske. 

5.2.2. Individuell målsättning med tydliga förväntningar 
Detta undertema kommer att beröra Individuella mål, vilka har framkommit vara en del av 
arbetsplatsens utarbetade strategi för utveckling. Denna strategi har bland medarbetarnas 
upplevs som något positivt. Många av respondenterna beskrev att målen bidrog till att 
förtydliga vad varje roll inom organisationen innebär. Tydligheten ansågs vara av stor 
betydelse eftersom det bara blir allt högre krav och mer ansvar ju högre upp i organisationen 
man kommer. Respondent 4 gestaltar detta i följande citat: 
  
7 “Så en tydlighet måste det finnas... för varje roll man har [...] så sätts målen också utifrån det... förväntan om 
den rollen man har. För då ökar också kraven eller målsättningarna med vad du som person ska uppnå och vad 

du ska bidra med i organisationen”  
(Respondent 4)  

 
Inom de olika stegen i företagets “utvecklingstrappa” klargörs det vilka arbetsuppgifter som 
de anställda ansvarar över och vad den anställde bör uppnå för att kvalificera sig till nästa 
steg. I intervjuutsagorna framkom att de medverkande upplever att det är viktigt att veta vad 
som förväntas av en. Upplevelsen av att ha en god förståelse för vad som förväntas av en och 
hur man uppnår sitt individuella mål skapar ett engagemang att vilja utvecklas och lära och 
upplevs på så sätt som stimulerande: 
  
8 “Det blir ju också tydligt av vad som förväntas av en... kring exempelvis processen att sätta upp mål... och sen 
tycker jag också - i det praktiska arbetet jobbar man också med olika personer och man får feedback på det man 
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har gjort och så och där blir det också väldigt tydligt- så man hittar ganska mycket vad som förväntas av en 
genom det också - det utbytet, den tydligheten.. tycker jag är väldigt stimulerande”  

(Respondent 5) 
  
Med hjälp av Vygotsky (1978) ser vi att medarbetarna känner sig stimulerade av att 
målsättning som verktyg möjliggör för medarbetarnas lärande och utveckling. Det bidrar till 
en öppenhet om vad som förväntas av var individ och det blir tydligt vilka kriterier man bör 
uppfylla för att utvecklas inom organisationen. Tydligheten skapar i sin tur ett engagemang 
hos de medverkande, vilka då blir en aktiv del i sin utveckling.  Utöver att Respondenterna 
upplever tydligheten i vilka mål man arbetar mot som stimulerande, beskriver dessutom 
medarbetarna hur de på eget initiativ kan vara med och styra de individuella målen efter eget 
intresse. Respondent 1 beskriver de individuella målen i citatet nedan: 
  

9 “Men jag känner att man får väldigt mycket... alltså det är väldigt lyhört för mina – min vilja och hur jag vill 
jobba och så ändå, så då löser man det lite runt om på något sätt. Att man bakar in det lite. Så jag har ju fått 

sätta lite personlig touch på målen istället” 
  
Möjligheten att få styra sina egna mål framställs av respondenterna som väldigt viktigt för 
deras egen utveckling. Respondent 8 förklarar att varje medarbetare årligen får en 
återkoppling på sitt arbete vid ett individuellt möte. Vid mötet utvärderas individen och man 
ser ifall hen har nått upp till målen. Därefter utvecklas eller skrivs nya mål. Respondent 8 
berättar också att målen främst finns till för deras egen utveckling och att den närmaste 
chefen är den personen som hen troligtvis har djupast kontakt med på företaget De är 
egentligen bara chefen inom företaget som verkligen vet vilka individuella mål man vill 
inrikta sig mot: 

  
  10 “Målen handlar om hur vi känner själva - Det här hållet vill jag gå åt… hur ska jag komma dit liksom [...] 
Det är med honom [Chefen] vi sätter upp våra årsmål med som vi - så då följer man åt med honom [under alla 
utvecklingsmöten] och känner honom väldigt väl, kanske han blir den som känner en bäst på hela firman och 

vet hur man jobbar, gillar att jobba och vet åt vilken riktning man vill utvecklas åt”  
(Respondent 8) 

 
Respondent 7 berör samma fenomen som Respondent 8 men menar samtidigt att 
möjligheterna att få komma med nya förslag och ta egna initiativ över sin utveckling är något 
som också ger hen motivation: 
  

11 “De tar reda på vem du är och vad du vill göra i framtiden… [chefen] märker vem du är, så du behöver inte 
på något sätt grubblar eller nått, utan hon förstår [...] man får också komma med egna initiativ såklart [...] det 

är verkligen motiverande” 
(Respondent 7) 

  
Citaten ovan visar på hur viktigt det är för individens utveckling att både känna stöd från sin 
omgivning samtidigt som hen får möjlighet att själv påverka utfallet. Utifrån Vygotskys 
(1978) teori ser vi hur de individuella målen som verktyg bidrar till en delaktighet och 
engagemang i den egna utvecklingen. Vi kan även utifrån utsagorna tolka att cheferna på 
företaget ser till varje enskild individ och till vad de önskar göra och uppnå i arbetet och i sin 
karriär. Att ens närmaste chef ser och hör en upplevs av respondenterna som något oerhört 
positivt för deras utveckling. Detta då det ger dem tilltro att deras kunskaper och kompetenser 
är av betydelse för organisationen.  
 
Sammanfattning: Respondenternas utsagor visar på att det är motiverande för medarbetarna 
att själva kunna påverka och styra sina individuella mål. Att den närmsta chefen lyssnar och 
har en tydlig förståelse för vem man är som person underlättar för den individuella 
utvecklingen. På så sätt kan chefen ge stöd och vägledning för att man som medarbetare ska 
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kunna utvecklas åt det håll man önskar. Vygotskys (1978) teori menar att individer genom 
interaktioner med sin omgivning skapar sig en förståelse och en mening över den sociala 
kontexten hen befinner sig i. Utifrån det kan vi tolka att respondenternas tilltro till och stöd 
från sin sociala omgivning resulterar i att de får en större förståelse för sitt arbete och därmed 
kan tillskriva den en mening. Det bidrar i sin tur till att individen blir stimulerad och 
motiverad och vet vad som förväntas av en. Motivationen leder i sin tur att medarbetarna blir 
en aktiv del i sin egen utveckling. Med utgångspunkt i Vygotskys (1978) triangel ser vi också 
hur den individuella målsättningen som en organisatorisk struktur blir ett verktyg för 
individen att lära och utvecklas. 

5.2.3.  Stimulans och mening i arbetet 
I intervjuutsagorna beskriver respondenterna organisationen som en stimulerande arbetsmiljö. 
En miljö som bidrar till att medarbetaren ständigt upplever sig kunna utvecklas, genererar i 
sin tur en känsla av meningsfullhet hos individer. Respondent 4, som har jobbat på företaget i 
över 15 år, säger: 
  

12 “Det som nog är mest stimulerande att.. även om man jobbat så många år som jag har gjort så - är att man 
alltid känner att man lär sig nya saker [...] varför man landar här är ju att man under dessa år har fortsatt ha 

känt att det händer ju saker hela tiden [...] jag har nog aldrig tröttnat på det utan det har istället blivit en 
stimulans och utveckling” 

  
Citatet visar att strukturer och målsättningar på den undersökta arbetsplatsen motiverar och 
ger möjlighet för medarbetaren att ständigt utvecklas. Något som medför att de anställda 
aldrig känner sig helt fullärda. Vygotskys (1978) säger att individen alltid parallellt påverkas 
av och påverkar sin sociala kontext. Utifrån det ser vi att det finns en växelverkan mellan 
arbetsplatsen och medarbetarna. Medarbetarna i studien upplever att de stimuleras och 
motiveras av de strukturella verktyg som finns tillgängliga på arbetsplatsen. Det skapar även 
en meningsfullhet som i sin tur genererar en drivkraft att alltid sträva efter förbättring. 
Respondent 2 betonar detta och säger att arbetet i grunden alltid är som roligast när man 
känner att man kan och vågar utvecklas och att detta också skapar ett driv att sträva framåt: 
  
13 “Sen vill man ju alltid bli bättre, det är ju alltid roligt att utvecklas [...] Och det är ju det här jobbet, det är ju 

så sjukt mycket utmaningar med allt… man är i ständig utveckling och - det är väl ett allmänt driv liksom, att 
man vill komma framåt” 

 
Respondent 1 utvecklar resonemanget och menar att en av de största arbetsrelaterade 
motivationsfaktorerna är att jobbet måste ha en mening och betydelse, att man blir uppskattad 
för det man gör: 14 “Om min prestation liksom varken gör till eller från [...] då förvinner min 
mening lite… jag känner att det [i arbetet] inte är något som är betydelsefullt”. Att bli 
stimulerad till att ständigt utvecklas upplevs av respondenten som en stark förutsättning för 
lärandet. Känslan av att hela tiden lära sig något nytt och känna meningsfullhet beskrivs 
också som viktig. Att organisationens strukturer lägger grunden för ett ständigt lärande kan 
dock även upplevas som pressande. Några respondenter beskriver att man ibland haft tankar 
på att det vore skönt med mer monotona arbetsuppgifter. Respondent 1 berättar: 
  

15 “Ibland kan jag när jag cyklar hem tänka för mig själv att vafan, varför har jag inte bara ett jobb där jag 
sitter i en kassa och säger hej och är lite trevlig och liksom inget som är så pass utmanande. Men jag vet också 
att en dag på ett sånt ställe så hade jag liksom hittat tio olika sätt att jobba snabbare eller nån förbättringsgrej 

eller - jag är sån i huvet.” 
  
I citatet ovan uttrycker Respondent 1 att arbetet ibland kan upplevas som för krävande. 
Samtidigt poängteras att hen är en personlighetstyp som trivs i utmanande arbetssituationer 
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och strävar efter att förbättra. Hen fortsätter och berättar att om det inte hade funnits några 
möjligheter till utveckling på arbetsplatsen så hade arbetet inte varit roligt i längden. Utifrån 
Vygotsky (1978) ser vi detta resonemang som ett ytterligare exempel på det ömsesidiga 
förhållandet mellan organisationens strukturer och individens engagemang. Utifrån 
deltagarnas berättelser kan vi se hur organisationen erbjuder strukturer för individerna att lära 
sig, utvecklas och klättra uppåt inom organisationen. Samtidigt blir det tydligt att individerna 
stimuleras och engageras och tar till vara på lärmöjligheterna. Utifrån Vygotskys (1978) teori 
gör vi tolkningen att om verktygen från organisationen däremot inte fungerar och tas emot 
rätt kan det istället skapas en obalans, där individens lärande eller utveckling hämmas. Med 
tanke på att organisationen erbjuder många lärmöjligheter beskriver respondenterna även hur 
arbetet passar vissa personligheter. Respondent 2 reflekterar kring sin egen och sina kollegors 
drivkraft att utvecklas blir avgörande för utfallet av ens utveckling: 
  

16 “Jag tror... inofficiellt så krävs det att du ska utmana dig, du ska hela tiden sträva uppåt. [...] alltså, jag 
jämför många av mina kollegor med idrottsstjärnor. Att de pushar sig konstant liksom [...] man måste vilja själv 

också”. 
  
Från utsagorna ovan kan vi se att ett utmanande arbetsklimat kan skapa stimulans och trivsel, 
samtidigt som det ibland kan vara påfrestande för medarbetarna. Flera medarbetare menar 
därför att denna typ av arbetsplats kanske inte passar alla. Respondent 4 sammanfattar det 
som: 17 “Hade man inte haft lust att lära och utvecklas... och ta till sig nya saker... då hade 
man inte varit på den här typen av arbetsplats”. Medarbetarnas berättelser visar på att 
arbetsmiljön anses passa vissa individer och personligheter bättre än andra och att det krävs 
en stark inre drivkraft för att trivas och utvecklas.  
  
Sammanfattning: Respondenterna talar om att organisationens strukturer och strategier 
motiverar dem att själva engagera sig i arbetet. Utifrån Vygotsky (1978) poängteras att 
individen bör vara en aktiv deltagare i lärandet. Upplevelsen av engagemang kopplas starkt 
ihop med att det finns strukturer som stimulerar och skapar meningsfullhet. Baksidan med en 
väldigt utvecklingsinriktad miljö är att det ibland kan bli överväldigande. Verktygen blir då 
inte längre stimulerande och motiverande vilket skapar en obalans i växelverkan mellan 
organisationen och de anställda. Respondenterna beskriver sig dock vara personlighetstyper 
som passar organisationens arbetssätt och anser att dessa utvecklingsstrategier istället skapar 
en drivkraft att vilja lära och utvecklas mer. 
 

5.2.4. Sammanfattning tema 1: Organisationens strukturer och individens 
engagemang. 
  
Engeström (1987) menar att organisationens regler och riktlinjer påverkar och styr de 
anställdas handlingar och tankesätt. Det är därigenom företagets uppbyggnad och struktur 
antingen kommer att hämma eller möjliggöra för individens kompetensutveckling. I 
frågeställningen: Hur upplever medarbetarna att den organisatoriska strukturen möjliggör 
för lärande och utveckling? framkom företagets utvecklingsstrategier såsom mentorskap, 
feedback och målsättning som en viktig förutsättning för respondenterna. 
  
Utifrån Vygotskys (1978) triangel och Engeströms (1987) komponent regler ser vi också hur 
individen får tillgång till verktyg att lära och utvecklas genom just organisationens strukturer. 
Citat 1 som säger att organisationen förknippas mycket med ett ständigt lärande, speglar just 
detta fenomen, där det framkommer att medarbetarna förknippar organisationen med både 
lärande och utveckling. Strukturerna, i form av en tydlig utvecklingstrappa, mentorskap, 
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feedback och målsättning, upplevs som sagt av medarbetarna bidra till ett lärande. 
Strukturerna skapar goda förutsättningar för lärandet och ger individerna verktyg för att 
utbyta kunskap, reflektera över sitt lärande och sin utveckling samt tydliggöra sina mål.  
 
Utöver att organisationen skapar möjligheter för dess medarbetare att lära och utvecklas  
framhäver även Vygotsky (1978) att individen bör vara en aktiv deltagare. För att individer 
skall vilja engagera sig måste de vara motiverade. Vi ser tydligt hur strukturer i det studerade 
företaget skapar just motivation hos medarbetarna. I citat 3 säger respondent 3 att beskrivs 
strukturen mentorskap med dess handledande funktion upplevs som otroligt lärorikt. Där får 
individen på eget initiativ möjlighet att lära ut och samtidigt få stöd och återkoppling av 
andra på det egna arbetet. När en individ tydligt kan se att den utvecklas och lär blir de 
samtidig motiverade och engagerade. Citat 8 beskriver även respondent 5 hur den 
individuella målsättningen som struktur skapar ett engagemang där hen som medarbetare 
själv kan ta initiativ till att forma sin egen utveckling och sitt lärande. Målen tydliggör även 
vad som förväntas av varje arbetsroll och vilka kriterierna är för att utvecklas vidare, något 
som upplevs vara stimulerande. Genom konstruktion av Figur 3 har vi försökt ge överblick på 
hur regler som påverkande faktor skapar verktyg såsom mentorskap, målsättning och 
feedback för medarbetarna att använda för att kunna utvinna ett lärande och en utveckling. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.  
 
I citat 15 beskriver respondent 1 det samtidigt att organisationens ständiga utveckling ibland 
även kan upplevas som pressande. Ur Vygotskys (1978) teori kan vi tolka att växelverkan 
mellan individen och dess omgivning vid dessa tillfällen hamnat i obalans. Medarbetaren 
upplever då inte längre verktygen som stimulerande och engagerande. Individen blir därmed 
inte en aktiv deltagare i sin egen utveckling och sitt eget lärande, vilket är nödvändigt. Som 
citat 17 visar, menar respondent 4 samtidigt att det är en viss personlighetstyp som passar på 
företaget. Respondenterna menar att om man inte hade lust att ständigt lära och utvecklats 
hade man inte trivs på företaget. I citat 15 framhäver dock Respondent 1 att hen ibland har 
tankar på att mer monotona uppgifter vore skönt. Samtidigt poängteras att det snabbt skulle 
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bli tröttsamt och tråkigt. Det blir på så sätt tydligt att dessa pressande situationer istället 
skapar just en motivation och stimulans hos dem.  

5.3 Frihet under ansvar 
Det andra genomgående temat som framkom ur respondenternas berättelser var att de 
upplevde att det individuella handlingsutrymmet bidrog till lärande och utveckling. Friheten 
att själv styra sitt arbete hörde samman med graden av ansvar och mer erfarna medarbetare 
kunde därför i större utsträckning reglera sin arbetsdag. Att uppleva en självständighet i sitt 
arbete medförde att de anställda kände sig engagerade till att lära och utvecklas. Temat Frihet 
under ansvar förtydligas genom tre underrubriker: Självstyre och kontroll, Utvecklingstakt på 
eget initiativ och Praktiskt lärande. 

5.3.1 Självstyre och Kontroll 
Under detta undertema har respondenterna berättat om deras självständighet i arbetet. En 
tydlig trend bland intervjuutsagorna var hur möjligheten att själv styra sin vardag och sina 
arbetsuppgifter gick hand i hand med var i hierarkin man befann sig. Även om den faktiska 
friheten är delvis begränsad för vissa nyanställda upplevde dock samtliga medarbetare, 
oavsett position, att de var självständiga i sitt arbete. I citatet nedan berättar Respondent 7, 
som har varit anställd kortast tid, om det: 
  
18 “För mig som kommer från en fabrik där - ett väldigt primitivt arbete där det står skrivet på hundradelen om 
hur du ska jobba, medan man kommer hit och det är så mycket fritt, du har ett schema och inte ens dina chefer 
eller andra chefer vet om hur det ser ut, så du är väldigt fri på det sättet, du är som en egen konsult här inne på 

företaget” 
 
Även om citatet ovan speglar att den yngsta respondenten upplever sig ha mycket frihet i det 
dagliga arbetet menar Respondent 4 att de nyanställdas frihet i viss mån är begränsad. 
Respondent 4 är den medarbetaren som har mest erfarenhet på företaget och hen menar att 
även om de nyanställda kan uppleva sig ha ett stort handlingsutrymme i sitt arbete, så är de 
egentligen väldigt styrda. Vidare talar Respondent 4 om sitt eget utrymme att styra sin 
dagliga agenda och menar att ju högre upp man kommer i arbetsledet, desto större valfrihet 
har man. Då kan man själv styra sin arbetsdag och variationen på arbetsuppgifter. Det 
upplever Respondent 4 som både stimulerande och roligt: 
  

19 “Från början är man ny och handleds i väldigt många delar [...] många av våra yngre medarbetare har ju 
varje dag planerad och varje timme vad det är de ska göra [...] man är också styrd i vilka uppdrag man är med 
på och vad man ska göra för nånting [...] Det innebär samtidigt som att man har ett stort ansvar ju längre man 

kommer upp, desto mer ökar även friheten man har under ansvar. Det innebär ju att jag kan känna att min 
frihet väldigt väldigt stor i jämförelse [...] det är självklart stimulerande”  

(Respondent 4) 
  
Citaten visar en dubbelsidighet i hur handlingsutrymmet ser ut på det undersökta företaget. 
Medarbetarnas arbetsroll påverkar i vilken grad man får styra sitt dagliga arbete men samtliga 
respondenter upplever sig dock ändå ha ett stort handlingsutrymme. Utifrån Engeström 
(1987) ser vi att det faktiska handlingsutrymme i grunden inte spelar en avgörande roll, utan 
det är själva upplevelsen av handlingsutrymmet som blir avgörande för individens utveckling 
och lärande. Att ha hög grad av frihet framkommer av respondenterna som betydande för att 
kunna styra sin egen utveckling. Respondent 6 berättar om hur synen på hens frihet har 
förändrats under tiden hen har jobbat på företaget. Till en början utgick hen bara från vad alla 
andra gjorde och hur de vill ha det. Respondent 6 fortsätter och säger att det är viktigt att man 
försöker skapa något eget för att kunna utvecklas, något som ingen annan har gjort: 
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 20 “Jag tänker nu istället: Hur skulle jag ha gjort det? Hur hade jag byggt upp det?, Hur skulle min mall sett ut? 

[...] Du kan ta idéer från allihop och göra det till ett, men det känns tråkigt att bara behöva kopiera andra 
mallar, jag tror inte man utvecklas lika bra då” 

 
Utifrån Engeströms (1987) teori kan vi tolka detta som att individen i ett verksamhetssystem 
faktiskt påverkas av den arbetsfördelning som finns på arbetsplatsen. I det undersökta 
företaget finns det en tydlig utvecklingstrappa med varierande positioner och ansvar. Utifrån 
Engeströms (1987) komponent arbetsdelning utgår man ifrån att individer med olika 
arbetsroller har skilda förutsättningar och verktyg för att utvinna ett lärande. Det betyder att 
medarbetarnas frihet att styra sitt eget arbete främst beror på vilken position de har. 
Intervjuutsagorna visade dock att det som verkligen spelar roll för deras lärande och 
utveckling är i grunden upplevelsen av det individuella handlingsutrymmet.  
  
Sammanfattning: Vi kan utifrån Engeströms (1987) teori se att arbetsdelning som komponent 
påverkar den faktiska graden av självständighet och ansvar över arbetet och dess uppgifter. 
Oavsett om medarbetarna i alla positioner faktiskt har frihet eller ej, så upplever ändå 
samtliga respondenter att det själva har möjlighet att styra sitt arbete. Äldre, mer erfarna 
medarbetare menar dock att de yngre, nyanställda medarbetarna är mer styrda och inte har så 
stort utrymme i jämförelse med de i högre positioner. Vi vill poängtera att det i grunden är 
just upplevelsen av att ha inflytande som är avgörande för individens utveckling. Ur 
Vygotskys (1978) teori tolkar vi det som att arbetsdelning ger tillgång till handlingsutrymmet 
som därmed är ett verktyg för medarbetarnas lärande och utveckling. De kan genom sin 
upplevda frihet styra sitt arbete och välja arbetssätt som lämpar sig bäst för dem personligen 
samt deras utveckling. 

5.3.2 Utvecklingstakt på eget initiativ 
Utifrån utsagorna kan vi tyda att respondenterna upplever sig ha ett stort inflytande och 
ansvar över sin egen utveckling inom företaget. Att själv få ta ansvar över sin utvecklingstakt 
upplevs som motiverande hos respondenterna. Respondent 7 berättar att om man visar 
framfötterna och väljer att ta mer ansvar i uppdrag så finns det utrymme att avancera 
snabbare. Respondent 7 beskriver med egna ord: 
  

21 “Asså det är väldigt fritt - åå, jag menar, för att kunna lära sig och utvecklas så måste du kunna vara 
medveten om att du kommer säkert göra misstag också för jag menar - för vill du prestera väldigt mycket på ett 

år så kan du ju göra det, du kan läsa på, ta dig an svåra uppdrag och uppgifter och liksom lära dig det och 
plötsligt kan du vara med på uppdrag där det behövs någon lite mer erfaren person, som man kanske inte är 

efter ett år, men då kan du ha jobbat så mycket och tagit rätt frågor med rätt personer, så har du helt plötsligt 
har den kompetensen och får vara med där - så det är väldigt mycket att man väljer själv känner jag.” 

  
Citatet ovan visar, i enighet med Vygotskys (1978) teori, på att det är viktigt att medarbetarna 
är aktiva deltagare i sitt eget lärande och utveckling. Motivationen som framkommer utifrån 
stimulerande strukturer bidrar därför till att de vill vara engagerade i läro- och 
utvecklingsprocesser. Förutom att man som medarbetare kan påverka den takt man utvecklas 
i, så ger de individuella målen också utrymme till att styra sin utveckling inom företaget. 
Målen bidrar till att medarbetarna utvecklar sitt interna CV och vilka områden de ska 
fokusera på. Respondent 8 menar att det är viktigt att vara tydlig med sina mål och inom 
vilket område man önskar utveckla. Hen berättar vidare och säger det är möjligt att påverka 
vilka uppdrag och arbetsområden som man får arbeta med. Respondent 5 menar också att det 
finns stora möjligheter till kompetensutveckling och att organisationen ser detta som positivt. 
Hen upplever att utvecklingen är mindre styrd inom det aktuella företaget jämfört med andra 
arbetsplatser hen arbetet på. Möjligheterna till utbildning är stora och de anställda beskriver 
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sig ha stort utrymme att styra hur de vill använda de utbildningstimmar de har till förfogande. 
Det blir därför mycket upp till medarbetarna själva att flagga för vilka utbildningsbehov som 
de har. 
  
22 “Det är mycket frihet men det är mycket ansvar där liksom också på en själv [...] då gäller det själv att känna 

att detta måste jag ju själv bli bättre på och då blir det mycket att jag får gå till mina chefer och - det här vill 
jag internutbilda mig inom så jag blir bättre på det här.” 

(Respondent 8) 
 

Att själv kunna bestämma i vilken inriktning man ska utvecklas inom framkommer ur 
intervjuutsagorna som starkt motiverande. Med hjälp av Vygotsky (1978) ser vi hur 
handlingsutrymmet att själv kunna styra sina mål och välja den takten man vill utvecklas i 
blir ett verktyg för medarbetarna att utvinna både stimulans och engagemang i arbetet. Det 
bidrar till att de aktivt arbetar för att kunna utveckla och lära.  
 
Sammanfattning: Respondenterna upplever att de har ett stort inflytande över sitt egen 
utveckling. De kan med stor självständighet ta sig an nya uppgifter, strukturera upp sina 
individuella mål och bestämma vilka vidareutbildningar de önskar gå. Utifrån Engeström 
modell (1987) kan vi se att arbetsdelning påverkar i vilken grad individen faktiskt har frihet i 
arbetet. Vi kan utifrån intervjuutsagorna konstatera att samtliga medarbetare, oberoende 
position, upplever att de har frihet i arbetet. Organisationen beskrivs även uppmuntra de 
anställda att använda det handlingsutrymme de är givna, vilket möjliggör för individerna att 
använda friheten i sitt arbete som ett verktyg för att skapa goda möjligheter till lärande. De 
kan med hjälp av friheten i arbetet påverka sin egen utvecklingstakt och vad de önskar inrikta 
sig mot, vilket respondenterna upplever gynna deras lärande. 

5.3.3 Praktiskt lärande 
Respondenterna beskrev att en av de viktigaste förutsättningarna för deras lärande och 
utveckling var att man tidigt fick omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete. De 
anställda upplevde att de utmanas vid olika situationer i arbetet och lär sig mer intensivt i det 
dagliga arbetet än vid formell utbildning. Respondent 5 uttrycker det som att: 
  

23 “Det är ju lite strategin här att, learning by doing” kan man säga [...] lära sig när man är ute på uppdrag 
[...] man får väldigt tidigt göra saker självständigt och får ganska stort ansvar” 

  
Flera respondenter berättar också om att de främst lär sig i situationer man inte känner sig 
helt trygga i och respondent 3 uttrycker det som: 24 “Det är i problem och utmaningar man 
stöter på varje dag.. man lär sig… det är såklart ibland frustrerande... men väldigt 
utvecklande”. I dessa utmanande arbetssituationer uppstår det ibland problem som man inte 
alltid har kontroll över, vilket bidrar till att medarbetarna självständigt måste komma på nya 
lösningar för att hantera den uppkomna situationen. Det berättar Respondent 7 om och säger 
att hen tycker att dessa utmaningar är givande eftersom man måste komma på egna lösningar: 

25 “Jag utvecklas mest när jag har fått en uppgift och inte har en aning hur man gör och 
ändå försöker ta mig an den… försöker hm… hitta en lösning” 
  
Citaten ovan visar på att respondenterna upplevde sig utvecklas när man utmanades och var 
tvungen att rent praktiskt lösa olika problem som kunde uppstå. Utifrån Engeström (1987) 
kan vi tolka att medarbetarna upplever sig lära i utmaningar just för att det förutsätter att 
individen ska tänka nytt och utmana fasta kognitiva strukturer. Att på egen hand lösa problem 
i det dagliga arbetet är något som också uppmuntras inom organisationen, vilket skapar ett 
engagemang hos medarbetarna att just göra det. Respondent 6 berättar att chefen många 
gånger har sagt att man gärna ska tänka igenom arbetet en extra gång innan man frågar. 
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Respondent 5 talade också om detta och sa att: 26 “Vi uppmuntras väldig mycket till att 
självständigt utmana det arbetssätt som man har haft tidigare år”. 
  
Organisationen uppmuntrar medarbetarna till att testa sig fram och de anställda upplever att 
de ofta sätts i nya situationer där de utmanas att hitta lösningar. Att organisationen skapar 
möjligheter för sina medarbetare att ta sig an utmaningar i arbetslivet skapar i sin tur 
motivation hos respondenterna att just göra det. Genom Vygotsky (1978) kan vi tyda detta 
som att det finns en god balans mellan att respondenterna vågar ta sig an utmaningar och att 
det undersökta företaget skapar strukturer som stödjer detta. Denna typ av samspel är 
nödvändigt för att medarbetarna skall kunna utvinna ett lärande och en utveckling från 
praktiska situationer i det dagliga arbetet. Respondent 2 som har arbetat ett par år på det 
undersökta företaget menar att hen har misslyckats flera gånger under sin karriär, men att 
utmaningar och misslyckanden gör så att man utvecklas. Hen fortsätter och berättar att när 
man är nyanställd är det svårare att hantera misslyckanden och att det ofta bidrar till en känsla 
av osäkerhet. Ju längre man har varit anställd på företaget desto tryggare blir man i att 
misslyckanden istället kommer utmynna i ett lärande. Respondent 2 berättar också att hen 
upplever sig lära och utvecklas i det dagliga arbetet, just eftersom hen får prova sina 
kunskaper i praktiken: 
  

27 “Man lär sig ju så gott som varje dag [...] det är en konstant utveckling som man har med sig, så jag tycker 
nästan det sker varje dag… man känner sig helt enkelt mer och mer säker ju mer man har gjort… man vågar, 

man provar lite mer”. 
 
För nyanställda kan dock utvecklingen ibland upplevas som för snabb och man kan som 
medarbetare känna sig utelämnad i arbetet. Man får då bara försöka se till att lösa de problem 
som uppkommer på bästa sätt. Respondent 1 säger att man måste våga ta tag i de situationer 
man känner sig osäker på: 28 “I situationer man känner sig utelämnad i måste man.. våga 
släppa taget och våga släppa kontrollen och bara learning by doing lite”. Det är något som 
kan upplevas som svårt ibland, eftersom många respondenter uttryckte att det var viktigt att 
ha en tydlig förståelse i varför man gör som man gör. Respondent 7 upplever också att 
utvecklingen ibland går så fort fram att det blir svårt att hinna förstå ordentligt. Hen menar att 
det inte finns tid att lära sig det nya från grunden och förstå helheten. Man lär sig istället 
endast hur man gör, men förstår först senare varför man gör det. Respondent 7 uttrycker 
vidare att utan förståelse för varför man gör saker är det svårt att se dess mening. Att inte ha 
en förståelse för sitt arbete kan komma att hämma individens lärande och utveckling, 
eftersom det kan skapa en obalans i växelverkan mellan organisationen och medarbetaren. Vi 
kan utifrån Vygotsky (1978) se att en obalans skapas just på grund av att individen inte har en 
förståelse för sitt arbete och kan därigenom inte tillskriva den en mening, vilket kan utmynna 
i ett minskat engagemang. Utifrån intervjuutsagorna kan vi dock se att förståelsen för arbetet 
ökar med tiden. Ju mer erfarenhet medarbetarna får, desto större förståelse får de för 
arbetsuppgifternas betydelse. Respondent 6 menar att nyckeln till att få en förståelse över 
helheten i sitt arbete är just att ha tålamod.  
 
29 “Du måste ha tålamod för du fattar inte allt i början, du vet inte varför vissa saker är som dom är, du vet inte 

varför du granskar vissa saker och inte andra saker, så du måste ha tålamod för då kommer du lära dig” 
 
Sammanfattning: Vi kan se hur arbetsdelningen och det stora handlingsutrymmet gör det 
möjligt för ett praktiskt lärande. Att snabbt få omsätta teori till praktik och arbeta 
självständigt är ett viktigt verktyg för de anställdas lärande. Medarbetarna beskriver hur de 
ständigt möter utmaningar och att de uppmuntras att tänka själva och testa sina idéer. Med 
hjälp av Engeström (1987) kan vi tolka det som att individer lär och utvecklas i situationer 
där de får reflektera, utmana strukturer och skapa nya strategier. En följd av självständigheten 



 
 

41 

i det utmanande arbetet är att medarbetarna ibland kan känna sig utelämnade. De beskriver 
dock att man måste våga släppa kontrollen och våga. Att lära sig i praktiken betyder ofta att 
man tidigt i lärprocessen inte har en förståelse för helheten. Att veta hur, men inte förstå 
varför man gör som man gör beskrivs medföra att arbetet blir mindre meningsfullt. Samtidigt 
finns en medvetenhet om att det krävs tålamod och tid att få en förståelse för sammanhanget. 
  

5.3.4 Sammanfattning tema 2: Frihet under ansvar 
Engeströms komponent arbetsdelning syftar på hur uppgifter och makt fördelas mellan 
organisationens medlemmar. Engeström menar att arbetsdelning bara kan gynna ett lärande 
när organisationens struktur tillåter alla medlemmar att få samma förmåner oavsett arbetsroll. 
Det bör därför inte finnas en orättvisa mellan medarbetarna, utan alla ska uppleva att de 
arbetar på samma villkor (Knutagård, 2003). Som svar på frågeställningen: Hur ser 
medarbetarna på sin självständighet och friheten att styra sitt eget arbete? kunde vi utifrån 
respondenternas berättelser se att de, oavsett position, upplevde frihet i arbetet. Detta kan till 
stor del bero på att organisationens strukturer möjliggör detta.  
 
Utifrån Engeströms (1987) komponent arbetsdelning kan vi tyda att arbetsrollen avgör 
individernas faktiska handlingsutrymme på det undersökta företaget. Ju högre upp du 
kommer i organisationen, desto större frihet får du att styra ditt dagliga arbete, parallellt med 
att ansvaret ökar. Citat 18 visade dock att även den nyaste anställde, Respondent 7, upplevde 
sig ha frihet i sitt arbete och kände därigenom också att hen utvecklades. Detta trots att man i 
citat 19 kunde se att den mer erfarna medarbetaren, Respondent 4,  högre upp i 
organisationen uttryckte att det fanns en märkbar skillnad på utrymmet av frihet mellan 
medarbetare på olika nivåer. Med hjälp av Vygotsky (1978) kan vi tolka detta som att det 
upplevda handlingsutrymmet, oavsett om det verkligen finns eller inte, ändå skapar ett 
verktyg för medarbetarna att lära och utvecklas. Vi kunde också utifrån Vygotskys (1978) 
teori tyda att växelverkan mellan organisation och medarbetarna gjorde det möjligt för 
respondenterna att använda verktygen. Respondent 7 i citat 21 skildrar exempelvis hur 
medarbetarna själva har utrymmet att styra deras utvecklingstakt. Det är upp till var individ 
att ta på sig svårare uppgifter eller extra ansvar. Samtidigt beskriver Respondent 8 i citat 22 
hur medarbetarna har möjligheten att själva styra inom vilka områden de vill utvecklas inom. 
Tillsammans blir handlingsutrymmet en faktor som bidrar till individens engagemang att lära 
och utvecklas. Handlingsutrymmet i det dagliga arbetet innebär även att teoretiska kunskaper 
snabbt omvandlas till praktiskt arbete. Respondent 5 beskriver i citat 23 hur man inom 
företaget snabbt får arbeta självständigt och ta ansvar, ett arbetssätt som hen beskriver som 
“learning by doing”. Respondent 5 beskriver även i Citat 26 hur medarbetarna inom 
organisationen uppmuntras att utmana tidigare arbetssätt och tänka nytt. Citaten är alla 
exempel på hur vi ser att Engeströms (1987) komponent arbetsdelning inom organisationen 
ger utrymme för medarbetarna att arbeta, lära och utvecklas självständigt. Vi ser det som att 
medarbetarna upplevde frihet under ansvar i arbetet just på grund av att organisationen ger 
dem ett stort utrymme att forma sin egen väg och bestämma på vilket sätt denne vill 
utvecklas. Arbetsdelningen öppnar här upp för individens möjlighet till utveckling. Genom 
presentationen i Figur 4 vill vi visa hur arbetsdelning som påverkande faktor skapar verktyg 
såsom handlingsutrymme, ta sig utmaningar och praktiskt lärande för medarbetarna att 
använda för att kunna utvinna ett lärande och en utveckling. 
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Figur 4.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att temat frihet under ansvar framhäver att upplevelsen av 
frihet i arbetet skapar motiverande och engagerande arbetstagare. Att känna kontroll och 
självständighet i arbetet och utnyttja de fria ramarna är ett verktyg för att man vågar tänja på 
gränserna. Man utsätter sig då allt oftare för utmanade situationer, vilket medför att individen 
måste reflektera och lära sig nya tillvägagångssätt. Friheten kommer dock inte ensam, utan 
ansvaret ökar också med graden av handlingsutrymme. Denna växelverkan uppfattas dock av 
respondenterna som stimulerande så länge som man känner en meningsfullhet i sitt arbete. Vi 
ser alltså hur handlingsutrymmet ger medarbetarna verktyg för ett ständigt lärande i 
praktiken, vilket de beskrivits som både motiverande och otroligt givande för deras 
utveckling.  

5.4 Kommunikation 
Som det beskrivits i avsnittet 6.3, Frihet under ansvar, präglas det dagliga arbetet av nya 
situationer och utmaningar som ställer höga krav på medarbetarna. Organisationen 
uppmuntrar individerna att tänka efter och försöka lösa problematiska situationer själva i 
första hand. Men när man stött på problem man inte kan lösa självständigt blir det tydligt att 
kollegorna har en central roll för medarbetarnas lärande och utveckling. Många av 
medarbetarna upplever samarbetet mellan teamen som starkt och många framhäver vikten av 
att man måste våga fråga sina arbetskamrater och inte fastna i arbetet. Vi har valt att 
förtydliga temat genom följande två underrubriker: Kunskapsutbyte samt Trygghet och Stöd. 

5.4.1 Kunskapsutbyte 
Utifrån de anställdas intervjuutsagor visade det sig att stora delar av arbetet har sin grund i 
olika team där medarbetare från olika nivåer i utvecklingstrappan ingår. Gruppen utgörs på så 
sätt av en variation av erfarenhet och kunskap där de har olika roller och arbetsuppgifter. 
Respondenterna beskriver att samarbetet mellan medarbetarna upplevs som starkt, oavsett hur 



 
 

43 

länge man arbetat, och att det alltid finns utrymme att ta hjälp av varandra. Respondent 1 
berättar: 
  
30 “Alltså jag skulle säga att ens kollegor är A och O. Alltså man – det är ju det som utgör liksom kärnan. Det är 

där vi – all vår kunskap sitter ju i våra medarbetare [...] Att man känner att man kan fråga vem som helst och 
det är go stämning oavsett om man är [högsta chef] eller om man är som jag som är typ helt ny”. 

  
Här ser vi tydligt hur Engeströms (1987) komponent gemenskap skapar förutsättningar för 
lärande och utveckling för medarbetarna. Respondenterna upplever det nära samarbetet 
mellan medarbetare och särskilt med de mer erfarna arbetskollegorna är givande och 
utvecklande. Det beskrivs som en viktig källa till information i det dagliga arbetet. Utifrån 
Vygotskys (1978) triangel kan vi därigenom tyda att kunskapsutbytet och samarbetet är ett 
verktyg som skapar goda kommunikationsvägar och ett stort stöd mellan kollegor. 
Kontaktnätet inom organisationen blir naturlig och medarbetarna beskriver att det alltid finns 
någon att fråga. Kunskapsutbytet genererar på så sätt till medarbetarnas lärande och 
utveckling hos respondenterna. Teamen är det som utgör grunden för strukturen i arbetet 
inom företaget och samarbetet mellan de anställda uppges vara starkt. Vid utformningen av 
dessa team eftersträvas det att de anställda ska komplettera varandra med syftet att gruppen 
ska fungera som ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter. Respondent 1 berättar om 
sin uppfattning om teamen med egna ord: 
  

31 “Alltså det finns ju ingen mer underbar känsla då man vet att man ska ut med ett team som liksom gillar 
varenda kotte och man vet att alla jobbar för varandra och.. det är ju de bästa teamen. Det är ju också där man 

ofta har bäst resultat också.“ 
  
Förutom att teamen är en källa till information menar Respondent 1 att teamen skapar trivsel 
och uttrycker att ett starkt och väl fungerande team även kan leverera bättre resultat. Team-
arbete som struktur blir på så sätt även en faktor som motiverar och engagerar medarbetarna. 
En engagerad medarbetare som aktivt deltar i lärsituationer, vilket teamet representerar,  är 
nödvändigt för ett lärande enligt Vygotsky (1978). Ett väl fungerande team som kompletterar 
varandra kunskapsmässigt, men även personlighetsmässigt, ser vi vara gynnande för trivsel 
och goda resultat i arbetet. Team-arbete är ett verktyg för lärande, som möjliggör individen 
att få stöd och hjälp av sina kollegor. Gällande frågan hur medarbetarna upplever sig lära och 
utvecklas i teamen beskrev respondenterna samarbetet mer konkret. De framhävde då att de 
upplevde det väldigt lärorikt att behöva reflektera över vad man lärt sig tidigare och förklara 
det på ett pedagogiskt sätt för yngre, nyare anställda. Samtidigt innebär det att äldre och mer 
erfarna kollegor över det egna arbetet och påpekar vad som missats och vad som kan göras 
bättre till nästa gång. Varje medarbetare får på så sätt lära ut och samtidigt kontinuerlig 
återkoppling på det egna arbetet. Respondent 6 ser fördelen med ett starkt samarbete mellan 
kollegorna på företaget och poängterar hur detta blir en styrka i företaget.  
  

32 “Asså alla i företaget blir tillsammans en supermänniska med en superkunskap. Det är så vi brukar sälja oss 
själva att - jag brukar säga då att om jag inte har svaret till dig så har jag svaret imorgon i alla fall, för någon 
på kontoret har svaret i alla fall, oavsett vilken fråga du har, har de svaret på kontoret, det är en garanti vi kan 

ge. Det är ett otroligt bra samarbete” 
  
Citat ovan speglar hur sammanhållningen och vetskapen om att kunskapen alltid finns att 
hämta inom organisationen bidrar till en självsäkerhet i arbetet gentemot kunden. Med hjälp 
av Vygotskys (1978) teori blir det tydligt hur kunskapsutbytet mellan medarbetarna är ett 
verktyg som starkt bidrar till var individs personliga lärande och utveckling. Samtidigt 
gynnar det organisationen i stort som lyckas förena kunskapen och medarbetarnas med hjälp 
av det starka samarbetet och team-arbetet.  
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Sammanfattning: Vi ser hur teamen utgör en grund för ett starkt samarbete mellan kollegorna. 
Utifrån Engeströms modell (1987) kan vi se hur gemenskap som förutsättning lägger grunden 
för kunskapsutbyte som verktyg för lärande och utveckling. I gruppkonstellationerna blandas 
nya och mer erfarna medarbetare och underlättar därför för ett gynnsamt utbyte. Närheten till 
kollegor och deras kunskap bidrar till starka kommunikationsvägar och ett stort stöd mellan 
kollegor. Respondenterna beskrev hur ett starkt team kunde bidra till trivsel, ett gott 
kunskapsutbyte men även ett bättre resultat. Med hjälp av Vygotsky (1978) ser vi därför 
team-arbetet och det starka samarbete det medför som ett viktigt verktyg för medarbetarnas 
lärande och utveckling. Samtidigt beskriver respondenterna hur detta även innebär att 
företagets förmåga att lösa problemsituationer gentemot kund stärks, då organisationens 
samarbete bidrar till en ökad gemensam kunskap. 

5.4.2 Trygghet och stöd 
Teamen har en central roll i medarbetarnas kompetensutveckling, men för att detta samarbete 
skall kunna ske måste det finnas en grundläggande trygghet mellan kollegor. I 
intervjuutsagorna kan vi tyda att det är tryggheten att våga ställa frågor som möjliggör detta 
kunskapsutbyte. Samtidigt upplever respondenterna att det är viktigt att det finns ett tydligt 
stöd från både medarbetare och organisationen. Respondent 4 berättar att det finns en stor 
kompetens samlad på företaget vilket bidrar till att man som medarbetare kan känna sig trygg 
att ta sig an utmaningar. Samtidigt kan det också kännas obehagligt att ge sig ut i ett 
sammanhang där man inte känner sig helt komfortabel: 
  

33 “Det är ju ett centrum för kompetens… det känns tryggt att ta på sig utmaningar för man vet ju… man kan 
alltid koppla på människor som varit med, man kan alltid ställa frågor och man kan alltid se till att man får ett 

stöd [...] det är egentligen där man lär sig någonting, det är där man utmanar sig själv till att egentligen ta 
verkligen ta språng i sin karriär… men det kan ju kännas läskigt” 

  
Team som struktur möjliggör ett tätt samarbete mellan kollegor och på så sätt en trygghet att 
ge sig in i utmanande situationer. Med hjälp av Engeström (1987) ser vi därför hur 
gemenskap som förutsättning ger individerna trygghet att lära och utvecklas. Utan stöd och 
trygghet vågar man inte utmana sig själv och kan därigenom inte heller utvecklas. Att utmana 
sig själv i arbete kan dock ibland utmynna i misstag men Respondent 3 framhäver 
organisationens stöd i form av ett förlåtande förhållningssätt till misstag:  
  

34 “Det är heller ingen som dömer någon som gör misstag… det är ju mänskligt att fela… man ska hellre våga 
lite för att bli mer effektiv och lära sig någonting, än att bara fega och göra som man gjorde förra året” 

  
I intervjuutsagorna tolkar vi att medarbetarna vågar utmana sig själva tack vare att 
organisationen och medarbetarna är stöttande och skapar en trygg miljö för individen att våga 
utvecklas. Respondenterna berättar att de lär sig när man vågar utmana sig själv. Engeström 
(1987) menar att motsättningar och skiftningar i arbetet ofta utmynnar till en utveckling, 
eftersom det förutsätter att individen reflekterar och skapar nya strukturer. Utifrån 
Engeströms teori kan vi se att respondenterna upplevde sig lära och utvecklas främst i just 
utmaningar i arbetet, eftersom de fick skapa nya arbetssätt och reflektera över hur de bäst 
skulle gå tillväga. Respondent 4 stödjer det Respondent 3 säger ovan och berättar att 35 “en 
organisation som är rädd för att göra misstag, är en organisation som inte tar kanske de steg 
den borde göra”.  
 
Utifrån intervjuutsagorna kunde vi även se att många av respondenterna kände sig trygga i 
arbetet och hade en känsla av att allting till slut skulle lösa sig, även om det skulle ske 
eventuella misstag. Respondent 2 skildrade detta och berättade att hen ibland kunde känna sig 
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osäker i arbetet, men att det finns en stor kompetens och ett skyddsnät att landa i är något 
som upplevs betryggande. 

  
36 “Man tycker att det är jättestora problem och känner ‘jag kommer få sparken’ liksom, det är oftast - det tar 
de högre upp ofta med en klackspark liksom, det är inte så farligt. ‘Det har vi varit med om innan, det löser vi 

på det sättet’. Så jag tror det är väldigt viktigt att man.. lugnar ner sig. Visst man ska utmana sig själv, men när 
man kommer till såna punkter då man bara ”vad är det här?” då måste man bara (pustar ut), ta det lugnt, nu 

tänker vi till en gång till, nej vi kan inte lösa då, då går vi till någon annan, och det är inte hela världen. Så det 
är väldigt tryggt” 

  
I respondenternas berättelser blir det tydligt att stödet från kollegor och det förlåtande 
förhållningssättet hos organisationen gentemot misstag är centralt för trygghetskänslan. I 
utmanande situationer som man är osäker på hur man ska lösa, upplevs då inte lika allvarliga. 
Respondent 5 kompletterar resonemanget och poängterar betydelsen av att få stöd i sitt 
arbete, inte minst från sina chefer. Samtidigt framhäver hen värdet av att ibland också puttas 
över kanten för att våga ta sig an utmaningar: 
  
37 “Jag tror att det är viktigt ibland att puttas lite över kanten och det är jäkligt läskigt men oftast lär man ju sig 
och eh… så jag tror att det är – sen så tror jag att det är viktigt i det stora hela att man känner en trygghet att 

om man skulle misslyckas så finns det någon där [...] det kanske är viktigaste att man känner att de som är 
ytterst ansvariga liksom ställer upp om det är någonting [...] jag tror det är lätt att vara bekväm men om man 

bara är bekväm… ja, då utsätter man sig kanske inte för utveckling” 
  
Att behöva slänga sig in i situationer där man känner sig osäker beskrivs som läskigt, men 
väldigt lärorikt. Samtidigt är man beredd att göra just det tack tryggheten att man har från ett 
starkt stöd från kollegor. Genom Vygotskys (1978) teori ser vi att team-arbetet som funktion 
är en förutsättning som bygger på en växelverkan mellan organisationens struktur och 
individens tillämpning av den. Teamet som struktur erbjuder tryggheten som verktyg för 
individerna att våga ta sig an utmanande situationer. Medarbetarna vågar då prova och sedan 
fråga när de kör fast. Med hjälp av Vygotsky (1978) ser vi hur individen är aktiv i sin 
lärprocess och lär sig mycket i praktiken. Respondent 4, som är den som är mest erfaren på 
arbetsplatsen, berättar att ett av de största misstag som speciellt nya gör är att de inte vågar 
fråga när det uppstår problem: 38 “Det är viktigt egentligen att vara väldigt tydlig med att… 
om man är osäker… så fråga”. Respondenterna berättar att oavsett hur länge man jobbat här, 
så kommer man hela tiden behöva ställa frågor. Som nyanställd upplever man sig besvärlig 
då man behöver ställa frågor, men med tiden kommer medarbetarna in i arbetssättet. 
Respondenterna beskriver det som viktigt att våga fråga om hjälp och vara kommunikativ på 
arbetet. Utifrån Vygotsky (1978) tolkar vi att tryggheten som verktyg därför är av stor vikt 
för medarbetarnas lärande och utveckling.  
 
Sammanfattning: Med hjälp av Vygotskys (1978) teori ser vi att tryggheten blir ett viktigt 
verktyg för medarbetarnas lärande. Ett kunskapsutbyte och god kommunikation förutsätter att 
man vågar fråga och ta hjälp av varandra när det behövs. Tryggheten byggs upp av ett stöd 
från kollegor och en organisation som är förstående vid misstag. Medarbetarnas använder 
tryggheten som verktyg för att ta sig an utmaningar och testa gränser och därigenom 
utvecklas och lära sig nya saker. Engeström (1987) menar att det sker motsättningar och 
skiftningar i arbetet vilket oftast utmynnar till en utveckling, eftersom det förutsätter att 
individen reflekterar och skapar nya strukturer. Utifrån Engeströms teori kan vi se att 
respondenterna upplevde sig lära och utvecklas främst i just utmaningar i arbetet, eftersom de 
fick skapa nya arbetssätt och reflektera över hur de bäst skulle gå tillväga.  
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5.4.3 Sammanfattning tema 3: Kommunikation 
Med gemenskap syftar Engeström på en grupp individer i ett verksamhetssystem som 
samtliga arbetar mot samma mål (Knutagård, 2003). Som svar på den sista frågeställningen; 
Hur upplever anställda att kollegor kan bidra till lärande och utveckling? fick vi en bild av 
att arbetskamrater spelade en viktig roll. Vi kunde utifrån komponenten gemenskap utläsa att 
samarbetet och stödet mellan kollegor är starkt och lägger i sin tur grunden för stora 
lärmöjligheter i det dagliga arbetet.  
 
Med hjälp av Vygotskys (1978) teori och Engeströms (1987) modell kan vi se hur gemenskap 
som förutsättning ger medarbetarna verktyg för sitt lärande. Verktygen tar formen av ett 
kunskapsutbyte i teamen samt av trygghet och stöd. Kunskapsutbytet är givande genom att 
medarbetarna behöver repetera och förklara det de lärt sig, samtidigt som de själva får 
problem förklarade för sig och tips på vad man kan göra bättre från andra. Respondent 1 
beskriver i Citat 30 just hur kunskapsutbyte mellan kollegor är A och O för utvecklingen. 
Citatet beskriver även att det måste finnas stöd och trygghet bland kollegor för att man ska 
våga fråga. Det andra verktyget trygghet grundar sig också mycket i att organisationen och att 
alla anställda är väldigt förlåtande vid misstag. Medarbetarna vågar då ta sig an utmaningar 
och testa gränserna för sin förmåga. I citat 37 kan man se att Respondent 5 på det sättet blir 
alltmer risktagande och klarar av att försätta sig i obekväma situationer där hen inte har full 
kontroll över situationen, just eftersom hen vet att hen har stöd från teamet och 
organisationen om eventuella misstag skulle ske. Därigenom är gemenskap en viktig 
förutsättning för lärandet inom den undersökta organisationen. De två verktygen, 
kunskapsutbyte och trygghet, är båda en förutsättning för lärande. Det dagliga 
kunskapsutbytet mellan kollegor bygger på en stark trygghet och att alla känner sig bekväma 
att våga fråga och ta hjälp. 
  
Vygotskys (1978) teori förklarar att många av individernas kunskaper förmedlas av språkliga 
artefakter från omgivningen. Det ger därför människan möjlighet att i sociala kontexter samla 
nya erfarenheter och tillgodogöra sig ny kunskap i samspel med andra. Utifrån detta kan vi 
också tyda att språket, kommunikationen, som verktyg också har en aktiv roll för att kunskap 
och lärande i den sociala kontexten ska kunna ske. Det blir därmed också viktigt att 
organisationen skapar strukturer och miljöer där kommunikativa situationer blir tillgängliga 
och synliga, så att medarbetare kan föra vidare information, färdigheter och kunskaper. 
Respondent 6 beskriver i citat 32 hur organisationens goda kommunikation bidra till ett stort 
kunskapsutbyte och stöd, samt förena medarbetarnas förmågor för att lösa utmaningar som 
uppkommer i det dagliga arbetet. Genom konstruktionen i Figur 5 vill vi visa hur gemenskap 
som påverkande faktor skapar verktyg såsom kunskapsutbyte, stöd och trygghet för 
medarbetarna att använda för att kunna utvinna ett lärande och en utveckling.  
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Figur 5. 

 

5.5 När förutsättningarna inte fungerar  
Det aktuella temat beskriver när förutsättningarna inte når sin fulla potential och inte gynnar 
lärande och utveckling. Temat förklarar djupare vilka faktorer som kan påverka lärandet och 
utvecklingen negativt och när detta kan uppstå. Utifrån Engeströms (1987) komponenter och 
Vygotskys (1978) triangel har vi sett hur förutsättningarna regler, arbetsdelning och 
gemenskap samverkar och att alla komponenter är mycket viktiga för medarbetarnas lärande 
och utveckling i det dagliga arbetet. Utifrån det tydliga samspelet mellan organisationens 
strukturer, handlingsutrymme och kommunikation i det ständigt utmanande arbetet, blev det 
även tydligt när det inte fungerade. I medarbetarnas berättelser såg vi betydelsen av 
gemenskap som förutsättning och att bristande kommunikation fick konsekvenser för 
medarbetarnas lärande och utveckling. 

5.5.1 Hög press utan stöd 
Utifrån intervjuutsagorna har vi fått ta del av exempel på när lärandet och utveckling har gått 
mindre bra och när individer istället känner sig hämmade i sitt lärande. Deltagarnas 
personliga berättelser har gett oss insikten att kollegors stöd är otroligt centralt i individernas 
utveckling, samt att stöd också lägger en grund för känslan av trygghet. Utan denna trygghet 
kan individen istället uppleva att utmaningar som tidigare varit triggande, istället blir till en 
belastning och man känner sig därför otillräcklig. Respondent 8 har uppmärksammat att detta 
ofta blir tydligt hos yngre, nya medarbetare som är i början av sin karriär och gärna vill visa 
framfötterna. 
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39 “Vi ser ju mycket på våra yngre kollegor att det är väldigt många som åker in och jobbar väldigt mycket 
timmar - det är väldigt många som vill väldigt mycket, framförallt i början och det kan ju vara väldigt farligt 

också för man kommer ut i arbetslivet och är väldigt taggad på att komma ut och jobba mycket, så man inte tar 
ut sig.”  

(Respondent 8) 
  
Respondent 4 upplever också att just de yngre medarbetarna har en tendens att hamna i 
stressande situationer. Hen menar att 40 “Man kanske inte riktig kontroll över helheten [...] 
Och det märker man ofta på yngre medarbetare att de kanske tar på sig ett större ansvar än 
vad man egentligen förväntar sig”.  Att ta sig an arbetsuppgifter och utmaningar samtidigt 
som man känner stöd från kollegor och organisation upplevs stimulera ett lärande hos 
respondenterna. Men i samma situation kan istället medarbetarna uppleva sig pressade och 
otillräckliga, om de inte känner sig trygga och har kontroll över sitt arbete. Växelverkan 
mellan individ och organisation som Vygotsky (1978) talar om kommer ur balans, då 
respondenterna tar så stort ansvar över arbetet att organisationens strukturer inte kan stödja 
dem lägre. Att det blir en obalans tolkas främst bero på att vissa nyanställda kommer in på 
företaget med orättvisa förväntningar på sig själva. Respondent 1 som arbetat lite mer än ett 
år på företaget berättar att hen hade ett starkt driv redan som nyanställd och hela tiden vill ta 
sig an nya utmaningar. Hen menar samtidigt att vid tillfällen då företaget lider av 
personalbrist och är inne i en hektisk period så får man ibland ett större ansvar än vad man 
faktiskt kan hantera. När ens arbetskollegor inte heller är tillgängliga i lika hög grad som 
innan kan situationen bli pressande och stimulansen till arbetet minska:  
  

41 ”Jag älskar ju när det är mycket att göra, när det är sådär på gränsen så att man inte riktigt vet om man 
hinner, då triggas jag jättemycket [...] när man visar att man är duktig, och jag ville ju bara pusha den här 

ribban högre, högre och högre [...] men samtidigt… Jag var själv på många uppdrag med den som var 
[ansvarig] och den som var [ansvarig] var i sin tur väldigt stressad… och då utsattes jag också för situationer 

där jag inte hade något skyddsnät… vilket inte kändes särskilt bra”. 
  

Citatet visar på att det är en fin balansgång mellan en stimulerande och triggande arbetsmiljö 
och det händer att medarbetarna känner sig överbelastade och utelämnade i arbetet. Med hjälp 
av Engeström (1987) ser vi hur gemenskap som förutsättning är betydande för en fungerande 
arbetsmiljö. Gemenskap skapar i sin tur förutsättningar för att verktyg för individerna i form 
av kunskapsutbyte, stöd och trygghet. Det blir här tydligt när arbetssituationen gör dessa 
verktyg mindre tillgängliga. När arbetsbelastningen är hög och samtliga medarbetare befinner 
sig under press så blir det svårt att upprätthålla stimulerande verktyg, vilket kan leda till 
ohälsa bland personalen.  
  

42 “Då kan ju människor tycka att det blir kanske för stressigt och kanske inte mår bra rent av [...] det är ju en 
utmaning [...] både för den som är chef eller ansvarig att verkligen se till att lyfta av någon då den märker att 

någon mår dåligt av det”.  
(Respondent 4) 

  
Att stödet från kollegor är en central faktor i arbetet blir tydligt då Respondent 1 beskriver sin 
upplevelse av att hantera pressade situationer utan skyddsnät. Att arbetet i sig är utmanande 
beskrivs inte som ett problem, men det är just i situationer där stödet av kollegor inte finns 
som det blir en negativ lärupplevelse: 
  

43 “Det är inte antalet timmar som är problemet utan när jag fick ansvar för puckar då jag inte hade någon att 
fråga, då jag kände att jag inte hade någon om ryggen om det här skiter sig nu. Och det var det som fick det – 

för mig att krascha. [...] Att någon liksom kvalitetssäkrar det jag gör, då är jag redo att ta jättemycket 
utmaning, men när jag känner att jag är själv, helt själv i det och det blir en svårighetsgrad som – det är liksom 

inte triggande längre utan en belastning, då.. då hämmas jag av det istället.” 
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Citatet visar på att gränsen mellan att utmanade situationer går från triggande till en 
belastning är skör. Vi kan se detta utifrån Vygotskys (1978) som menar att förhållandet 
mellan verktyg och den sociala kontexten inte är konstant. På grund av att den sociala miljön 
är föränderlig så måste individen ibland finna nya eller utveckla befintliga verktyg. Utifrån 
intervjuutsagorna kan vi därför tyda att situationer som skapar förändring och press kan göra 
att medarbetarna inte längre upplever de befintliga verktygen som stimulerande och 
motiverande. Förutom att stödet från organisationen och kollegor verkar ha en stor betydelse 
för utfallet för hur förutsättningarna fungerar, så spelar samtidigt individens attityd en roll. 
Respondent 6 talar om att man som medarbetare bör hålla en distans till arbetet. Hen tror att 
det är viktigt att hålla distans till yrket för att undvika att ta motgångar för personligt: 
  

44 ”Identifiera sig själv med yrket... det ska man absolut inte göra tycker jag och det kommer jag aldrig göra - 
om jag gör ett dåligt arbete en vacker dag så är jag ingen dålig... person för det, så bör man ju känna för när 

det väl går till det stadiet så kommer du börja må dåligt och du behöver hälsan för att klara arbetet på 
[företaget]” 

 
Genom att inte ta arbetsrelaterade motgångar för personligt kan individen undvika känslan av 
att vara utelämnad. Med hjälp av Vygotsky (1978) tolkar vi det som att individer måste kunna 
tillskriva den sociala kontexten en mening för att de ska kunna vara en aktiv del i sin 
utveckling och lärande. Det betyder samtidigt att medarbetare som har en förståelse för att de 
inte alltid kan styra och ha kontroll över sitt arbete utan att utveckling kräver både tålamod 
och tid, lättare kan tillskriva mening till sitt arbete.  
 
Sammanfattning: Vi kan se hur medarbetarnas berättelse ovan beskriver baksidan av de 
vanligtvis fungerande verktygen för lärande och utveckling i det dagliga arbetet. En ständigt 
utmanade arbetsmiljö med nya situationer upplevs av medarbetarna som triggande och 
stimulerar ett lärande. Samtidigt är det en svår balansgång då individen av samma situation 
istället kan uppleva sig pressad och otillräcklig. I intervjuutsagorna blev de tydligt att det i 
perioder med hög arbetsbelastning, särskilt i kombination med personalbrist, kan bli en 
försämring av kommunikationen mellan kollegorna. I situationer där medarbetare upplever 
att kollegornas stöd och kompetens inte är tillgänglig får dem att känna sig utelämnade. 
Känslan av att antingen ha ett stöd eller stå ensam inför ett problem blir avgörande för om 
individen upplever utmaningarna i arbetet som stimulerande eller hämmande. 
Respondenterna framhäver även vikten av att våga fråga, säga nej och ta hjälp då man fastnat 
eller vid hög arbetsbelastning. Samtidigt påpekas att det är viktigt att inte identifiera sig med 
arbetet och behålla distansen för att inte ta motgångarna personligt. 

5.5.2 Sammanfattning tema 4: När förutsättningarna inte fungerar 
Utifrån frågeställningen; Vad upplever de anställda kan hämma deras lärande och 
utveckling? Kunde vi tydliggöra vad som kunde uppfattas som hindrande i det dagliga 
arbetet. Engeströms (1987) komponent gemenskap har under avsnittet 5.4, Kommunikation, 
diskuterats som något medarbetarna upplever är en förutsättning för lärande och utveckling. 
Respondenterna har uttryckt att stödet från kollegor är otroligt viktigt för ett kunskapsutbyte 
och en trygghet i det dagliga arbetet. 
  
Utifrån respondenternas intervjuutsagor vill vi även lyfta fram att gemenskap är en viktig 
faktor för lärandet, men som även kan hämma lärandet om stödet inte finns där fullt ut. 
Intervjuutsagorna visade på att kommunikation, främst i form av stöd och rådgivning, mellan 
kollegor är en väldigt viktig faktor. Ett starkt samarbete mellan medarbetarna bidrog till att de 
kände sig trygga att möta nya utmaningar i arbetet. Respondenterna beskriver det som att 
kompetensen alltid finns inom organisationen och att de alltid kan fråga och få hjälp då det 
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behövs. I intervjuutsagorna beskrivs de nya och utmanande situationerna som utvecklande för 
individerna. Respondent 4 berättar dock i Citat 40 att många av de nyanställda tog på sig 
alldeles för mycket ansvar, vilket de inte alltid kunde hantera. Det var främst i perioder med 
en hög arbetsbelastning som nyare medarbetare upplevde att tillgängligheten till äldre 
kollegornas stöd försämrades. Respondent 1 beskrev i citat 41 att man som medarbetare då 
kunde kända sig mer ensam i sina uppdrag och utmaningen som tidigare var triggande blev 
istället stressande. Att inte känna stöd och att känna att det inte finns någon som kan rädda 
situationen om det blir fel utgör ett stressmoment som i förlängningen kan bidra till ohälsa. 
Respondent 1 poängterar just detta i citat 43 och säger att utmanande situationer vanligtvis 
upplevdes som stimulerande, men om det inte fanns stöd från organisationen och kollegor så 
blev situationen istället påfrestande. Med hjälp av Vygotskys (1978) teori kan vi se att den 
nödvändiga växelverkan som krävs mellan organisationen och individen är i obalans. 
Organisationen erbjuder under hektiska perioder inte tillräckligt med kommunikativa verktyg 
för individen, vilket minskar engagemanget och hämmar därigenom deras lärande och 
utveckling. 
  
Utifrån Vygotsky (1978) teori kan vi också se att förhållandet mellan verktyg och den sociala 
kontexten inte är konstant inom företaget. Det medför att medarbetarna ständigt upplever 
förändringar, vilket gör att verktygen inte är tillräckliga utan också måste utvecklas för att bli 
mer effektiva. Vid hektiska perioder upplever medarbetarna att stödet från kollegor inte finns 
där på samma sätt. Under de förutsättningarna kan vissa av respondenterna då känna sig 
utelämnade i det utmanande arbetet, vilket hämmar deras utveckling istället för att stimulera. 
Respondent 6 beskriver just detta i Citat 44 och säger att det är viktigt att man som 
medarbetare inte identifierar sig med sitt arbete, utan kan förstå att man inte kan påverka allt 
som händer. Vi kan utifrån Engeström (1987) tyda att balansen kan återställas först när de 
fasta strukturerna utmanas och förändras till att passa den nya sociala kontexten. Man måste 
därför finna nya verktyg eller utveckla befintliga verktyg som stimulerar och motiverar 
medarbetarna för att en utveckling och ett lärande ska kunna ske. Vi ser samtidigt att det är 
upp till individen att själv kunna separera sig från sitt arbete för att inte drabbas av ohälsa. 
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6. Diskussion  
 
Kapitlet kommer att inledas med att studiens resultat sätts i relation till tidigare forskning. 
Sedan följer en diskussion om resultatets utfall och som kan ha påverkat det. Till sist avslutas 
kapitlet med förslag på ytterligare forskning som kan göras inom ämnet: medarbetares 
möjligheter och hinder lärande och utveckling på arbetsplatsen. 
 
Syftet med studien var: Att undersöka hur medarbetare i det studerade företaget upplever 
sina möjligheter och hinder till lärande och utveckling i det dagliga arbetet. För att besvara 
syftet har vi undersökt hur Engeströms (1987) komponenter: regler, arbetsdelning och 
gemenskap har kommit att påverka vilka verktyg medarbetare upplever som viktiga vid 
lärande och utveckling på arbetsplatsen. I resultatet av utsagorna framkom fyra huvudteman; 
organisatoriska strukturer, frihet under ansvar och kommunikation och när förutsättningarna 
inte fungerar. Det visade sig att alla komponenterna samverkar och är en förutsättning för 
lärandet och utvecklingen bland medarbetare. I nästa stycke kommer resultatet i relation till 
tidigare forskning inom ämnesområdet beskrivas samt hur de framkomna förutsättningarna 
hör ihop. 
 
Studiens resultat visar att det finns tydliga strukturer och konkreta mål som medarbetarna bör 
uppnå inom det undersökta företaget. Lee et al. (2004) uttrycker att organisationer som 
fokuserar på sina normer, strukturer och värderingar underlättar för lärprocesser. Mentorskap, 
individuell målsättning och feedback är bara några exempel på tydliga och väl 
implementerade strategier inom företaget, som av respondenterna beskrivs gynna lärandet i 
stort. Illeris (2007) menar dock att det i slutändan är individens attityd som styr utfallet av sitt 
lärande och sin utveckling och att organisationens strukturer antingen främjar eller hämmar 
detta. I det undersökta företaget kan vi se att det finns en ömsesidig påverkan mellan 
organisationens strukturer och individernas stimulans och engagemang. Det är även något vi 
ser krävs för att lärande och utveckling ska kunna ske. Det resonemanget stärks även av 
Billett (2001) som menar att det bör finnas en växelverkan mellan organisationens erbjudande 
av lärmöjligheter och individens egen vilja att utvecklas. Företagets utvecklingtrappa är en 
struktur och en stark norm som ständigt förutsätter att medarbetare utvecklas. Den tydliga 
utvecklingsvägen upplevdes skapa en stark motivation och en känsla av värde hos 
medarbetarna. Känslan av att alltid kunna lära sig något nytt och utvecklas upplevs som 
triggande och stimulerande.  
 
Samtidigt visar resultatet att det finns en norm som kräver konstant utveckling och ett högt 
tempo vilket även kan komma att bli hämmande för vissa personligheter, då de inte fullt ut 
stimuleras av en ombytlig och utmanande arbetsmiljö. Utifrån Ellströms (1996) forskning 
kunde vi uppmärksamma att en arbetsplats som i stor utsträckning präglas av 
utvecklingsinriktat lärande även kan komma att hämma medarbetarnas lärande. Detta 
benämner Ellström (1996) som “utvecklingsstress” som uppkommer när det inte finns en 
balans mellan ett mer stabilt anpassningsinriktat lärande och ett abstrakt utvecklingsinriktat 
lärande. När det utvecklingsinriktade lärandet upplevs som allt för utmanande så menar 
Ellström (1996) att det kan bero på upplevelsen av att man inte har kontroll över situationen. 
Att en individ erhåller en hög grad av handlingsutrymme beskriver Ellström (1996) som en 
förutsättning för ett utvecklingsinriktat lärande ska kunna ske. I den aktuella organisationen 
uppmuntras individerna att på egen hand ifrågasätta rutiner och kreativt lösa problem. I den 
föränderliga miljö som företaget präglas av blir det därför extra viktigt att lära sig hantera 



 52 

utmaningar och förhålla sig till nya situationer. Att medarbetarna lärde sig och utvecklades av 
just utmaningar i det dagliga arbetet var något vi kunde tyda i intervjuutsagorna. Resultat går 
i linje med Hetzner et al. (2012) som säger att man lär sig av skiftningar i arbetsprocessen 
eftersom att dessa förändringar innebär nya lärandekrav för individen. Förändringarna 
innebär att individen måste inta nya kunskaper och färdigheter, ändra sina arbetsrutiner och 
utveckla sina arbetsprocesser. Tanken på att man aldrig är fullärd och alltid kan utvecklas 
framkom som motiverande bland respondenterna i denna studie.  

I resultatet framkom även att samtliga respondenter upplevde sig ha ett stort 
handlingsutrymme, vilket bidrog till att de kände att de kunde utvecklas på sina egna villkor. 
Kyndt et al. (2012) betonar vikten av att individen bör uppleva ett stort inflytande i sitt arbete 
och ha en känsla av kontroll för att bli engagerade och motiverad att lära. Det var dock tydligt 
i intervjuutsagorna att det fanns ett samband mellan en individs arbetsroll och 
frihetsutrymme. De äldre och mer erfarna medarbetarna beskrev friheten som mer begränsad 
i början av karriären jämfört med i deras nuvarande position. Intervjuutsagorna beskriver att 
ju högre upp du kom i arbetsordningen ju mer frihet under ansvar har du. Att denna frihet 
generar lärande och utveckling menar Hetzner et al. (2012) beror på att medarbetare då 
känner ett större ansvar för sitt arbete, vilken i sin tur leder till att de reflekterar mer kring 
arbetsprocesser. Att medarbetarna reflekterar gör att det skapas nya idéer, bidrar till 
problemlösning och att nya och mer effektiva arbetsmetoder tas fram. Detta är vad Kynd et 
al. (2012) syftar på gällande att hög arbetsbelastning och ett stort handlingsutrymme leder till 
utveckling och djupinlärande. Reflektionen skapar även i sin tur ett stort engagemang och en 
hög tillit på sin egen kompetens. En engagerad medarbetare brukar ta ett stort ansvar över 
sina arbetsuppgifter och över organisationen som helhet. Att få en helhetsbild och en mening 
i arbetet uttryckts som betydande för lärandet (Ellström, 1996). De mer erfarna medarbetarna 
i denna studie kunde se ett helhetsperspektiv och hade en stor förståelse för varför man gjorde 
vissa saker. De nyanställda hann ofta inte få en förståelse för varför de gjorde vissa 
arbetsuppgifter, då utvecklingstempot var högt, vilket gjorde arbetet mindre meningsfullt. För 
att de nyanställda ska uppleva samma stimulans uttrycker de att det krävs tålamod och att de 
tar sig tid att våga fråga när något känns oklart. 

Att våga fråga och vara kommunikativ på arbetsplatsen förutsätt av att man känner en 
trygghet och ett stöd av sina kollegor och sin organisation. Känslan av trygghet i arbetet kan 
utmynna i att individer vågar utmana sig själva och ta risker för att därigenom utveckla sitt 
lärande. Resonemanget stärks av Ellström (1996) som menar att medarbetare som vågar bryta 
rutiner och utmana gamla tankesätt i det dagliga arbetet lär sig och utvecklas. Arbetsplatsen 
på det undersökta företaget präglas av just utmaningar och ett starkt samarbete. Skedde det ett 
misstag upplevde dock respondenterna organisationen som väldigt förlåtande. Även detta gav 
de medverkande en känsla av trygghet i att det alltid fanns någon med tillräckligt mycket 
kompetens på arbetsplatsen för att rätta till misstagen. Ellström (1996) menar att gemenskap 
och stöd i gruppen eftersträvas för att kunna skapa en tillåtande miljö som är öppen för att 
testa gränser. Medarbetarna berättade också att det nära samarbetet mellan kollegor bidrog till 
ett kunskapsutbyte vilket beskrevs som en viktig del i lärprocessen. Man behövde då tänka 
efter och förmedla det man lärt sig på ett pedagogiskt sätt. Arbetskamraterna fungerade också 
som en viktig källa till information samt som en möjlighet att förmedla inlärd kunskap. 
Docherty (1996) menar att just denna typ av kollektivt lärande på arbetsplatser bör 
eftersträvas. Han menar att det är viktigt att skapa en heterogen grupp, som tack vare sina 
olikheter kan utveckla arbetet och komma med idéer och lära av varandra. Det undersökta 
företaget har som rutin att uppdragen fördelas ut till olika team där nödvändig kompetens 
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samlas och förenar medarbetare från alla nivåer. Respondenterna menar att ett bra team 
skapar trivsel och i sin tur bättre resultat i arbetet. Medarbetarna beskrev samtidigt att 
samarbetet och stödet från kollegor kunde bli lidande i hektiska perioder och särskilt i 
kombination med personalbrist. Vid hög arbetsbelastning blev det tydligt att medarbetarna är 
beroende av ett starkt samarbete och stöd av sina kollegor och den kontext de befann sig i. 
Tryggheten att våga ta sig an utmaningar är en extra viktig faktor eftersom arbetsplatsen 
präglas mycket av just utvecklingsinriktat lärande.  

6.1 Resultatdiskussion 
 
Denna studie har skapat en förståelse för medarbetares upplevelser kring deras möjligheter 
och hinder till lärande och utveckling i det dagliga arbetet. Resultatet har ämnat visa 
respondenternas upplevelser av fenomenet och inte hur det faktiskt är, med stöd av den 
fenomenografiska ansats vi valt. Från ett sociokulturellt perspektiv har vi sett att individens 
kompetensutveckling påverkas starkt av vilken kontext hen befinner sig i. Det måste finnas 
en växelverkan mellan medarbetaren och organisationen för att ett lärande ska kunna äga 
rum. Perspektivet har bidragit med att vi hela tiden haft en helhetssyn på fenomenet, där 
individens och organisationens lärande är beroende av varandra och inte kan tas ur varandras 
kontext. Studien skulle troligtvis inte fått samma resultat om man undersökt ett annat företag. 
Det aktuella företaget präglas nämligen av en organisationskultur med en tydlig 
utvecklingsstrategi för sina anställda. Företaget förutsätter att individerna ständigt utvecklas 
och organisationen lockar därför även en viss typ av människor. Vi ser dock företaget som ett 
väldigt bra studieobjekt då de väl utarbetade strategierna gör det möjligt att tydligt se vilka 
faktorer som är eller inte är av betydelse för medarbetarnas lärande och utveckling. Det var 
även en fördel att kunna ta del av strukturen när den inte fungerade optimalt och vad som 
bidragit till det.  
 
Respondenternas personligheter karakteriserades av att de stimulerades av utmanande 
situationer och ständigt ville bli bättre och utvecklas på sitt område. I intervjuutsagorna har 
det beskrivits att en viss personlighetstyp trivs inom företaget. Något vi också reflekterade 
över var om resultatet kan ha påverkats av att det är liknande personligheter med samma 
åsikter och uppfattningar om det aktuella ämnet. Vår studie, i enlighet med fenomenografin, 
syftar dock till att undersöka medarbetarnas upplevelser av lärande och utveckling i det 
dagliga arbetet. Oavsett likheterna i respondenternas personligheter är fortfarande 
upplevelsen reell. I det stora hela kunde vi utifrån respondenternas berättelser utläsa hur 
organisationsstrukturer, handlingsutrymme och kommunikation behövde samverka för att 
vara just stimulerande och meningsfulla, och inte hämmande. Något den undersökta 
organisationen skulle kunna tänka på i framtiden är att försöka bibehålla den goda 
kommunikation och samarbetet även i hektiska perioder. Organisationens strukturer ger ett 
stort handlingsutrymme till individen, vilket bidrar till ett stort engagemang och 
ansvarstagande. Men i perioder där arbetsbelastningen är hög, beskrivs stödet ha en tendens 
att blir mer otillgänglig på grund av stress. Medarbetarna upplevs inte ha samma möjlighet att 
hinna hjälpa varandra och kan då uppleva sig utelämnade i utmanande situationer. De 
triggande utmaningarna blir då inte utvecklande utan istället en belastning och en källa till 
stress och i förlängningen ohälsa. Att vara medveten om vilka situationer som kan vara 
känsliga och vilka faktorer som påverkar medarbetarna kan vara värda att beakta för att 
förebygga hinder för utveckling och lärande i arbetet.  
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6.2 Vidare forskning - förslag till fortsatta studier 

 
Studien syfte; Hur upplever medarbetare sina möjligheter och hinder till lärande och 
utveckling i det dagliga arbetet? formulerades mot bakgrund av ett sociokulturellt perspektiv. 
Vi som forskare ville se hur den sociala kontexten med dess regler, arbetsfördelning och 
gemenskap kom att påverka individers upplevelser av sina möjligheter och hinder till att lära. 
Alternativt hade en studie istället kunnat skrivas ur ett kognitivt perspektiv, där man snarare 
fokuserar på hur faktiska stimuli påverkar individens lärande och utveckling. Genom ett 
kognitivt experiment skulle man då kunna se hur olika stimuli i arbetet skapar olika respons 
hos de medverkande. Det skulle även vara intressant att göra en jämförande studie på ett 
annat företag för att se om de påträffade lärstrategierna och betydande faktorerna i denna 
studies resultat förekommer också där och i sådant fall hur de bemöttes av medarbetarna. En 
annan alternativ studie vore att se hur organisationen aktivt arbetar med att upprätthålla och 
implementera lär- och utvecklingsmöjligheter för medarbetarna, och se hur de anställda 
uppfattar dessa strukturer. Med intervjuer skulle man då kunna få insikt i vilka strategier som 
faktiskt bidrar och når fram till de anställda och vilka som inte göra det.  
 
Med hänsyn till metoddesignen skulle ett alternativ även vara att genomföra en kvantitativ 
studie. Med hjälp av en enkätundersökning skulle man kunna mäta medarbetarnas 
uppfattning om hur organisationens strukturer, handlingsutrymme och kommunikation bidrar 
till lärande och utveckling. Genom att mäta frekvenserna av deras uppfattningar skulle man 
kunna nå en större målgrupp och generalisera resultatet på företaget.  
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7.  Konklusion  
 
I studiens resultat har det påvisats att funktioner som organisationens strukturer, individens 
engagemang, handlingsutrymme och kommunikation har kommit att bli en förutsättning för 
medarbetares möjligheter till lärande och utveckling i arbetet. Vi har i vår undersökning 
kunnat se att ett lärande och en utveckling bara sker när det finns en växelverkan mellan 
individen och organisationen. Individen måste ha ett eget engagemang och en vilja att lära 
och utvecklas, samtidigt som organisationen måste ha stödjande strukturer. Att känna 
trygghet och stöd från organisationen och sina kollegor framkom även det som en viktig 
komponent. Tryggheten resulterade nämligen i att medarbetarna vågade fråga och ta hjälp av 
sina kollegor vid problematiska situationer i arbetet, vilket framkom som otroligt viktigt för 
ens lärande. Genom kommunikation mellan kollegor kunde det också ske ett kunskapsutbyte, 
vilket kunde få en stor inverkan på individens utveckling. Att ha frihet i arbetet och uppleva 
stor grad av ansvar, visade sig bidra till både stimulans och meningsfullhet. När arbetet 
kändes meningsfullt och motiverande tog man, i allt större grad, sig an utmaningar i arbetet, 
vilka man kunde utvecklas av. Utmaningarna utmynnade oftast till reflektion och lärande, 
eftersom man var tvungen att bygga nya strukturer och tillvägagångsätt.  
 
Som bidrag till den pedagogiska forskningen ger uppsatsen ytterligare kunskap om 
läroprocesser i det dagliga arbetet. Resultatet kan dock bara appliceras på företag, med 
liknade strukturer, inom tjänstesektorn. Den går därmed inte att generalisera. Studien stärker 
dock den tidigare forskningen genom att visa hur strukturer såsom teamarbete, mentorskap 
och tydlig målsättning kan engagera individen och bidra till lärande och utveckling i det 
dagliga arbetet. Samtidigt visar uppsatsen även exempel på situationer då lärandet och 
utvecklingen kan hämmas i det dagliga arbetet. Slutsatsen vi kan dra från studiens resultat är 
att alla framkomna förutsättningar är nödvändiga och att det krävs de samspelar för att 
medarbetarna ska uppleva att det lär och utvecklas på arbetsplatsen.  
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Bilaga 1- Missivbrev 
 
Hej! 
 
Våra namn är Emma och Carolina och vi studerar personal-och arbetslivsprogrammet på 
Uppsala universitet. Vi skriver för närvarande vår kandidatuppsats i ämnet pedagogik som 
kommer att beröra lärande och utveckling i arbetslivet. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur medarbetare upplever möjligheter och hinder 
till lärande och utveckling i det dagliga arbetet. Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur 
kring det aktuella ämnet och har funnit både organisatoriska och individuella förutsättningar 
för att lärande och utveckling på arbetsplatsen. Vi kommer att undersöka detta fenomen 
ytterligare genom att hålla en intervju med dig, som har både kunskap och erfarenhet som är 
värdefullt för vår studie. Syftet med denna intervju är att undersöka hur du upplever ditt eget 
lärande och utveckling i arbetsrelaterade sammanhang, samt vilka organisatoriska 
förutsättningar som finns för dig som medarbetare. Intervjun kommer bestå av 17 frågor och 
vår förhoppning är att en givande diskussion kommer att uppstå. Intervjun tar ca 45 minuter 
och kommer att spelas in för underlättande av transkribering. 
 
Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Vilket innebär att 
deltagandet i intervjuerna är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Ditt deltagande 
kommer samtidigt att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i 
forskningsändamål. Materialet från intervjuerna behandlas förtroligt och förvaras där inga 
obehöriga kan ta del av det. Samtliga medverkande kommer att avidentifieras, så att det i 
rapporten inte kan framgå vilka personer eller vilket företag som har deltagit. Uppsatsen 
kommer sedan att publiceras och finnas tillgänglig i databasen DIVA. 
 
 
Har du några funderingar eller frågor, tveka inte att hör av dig till någon av oss.  
 
Emma Gavin                                                              Carolina Bergqvist  
 
emma_gavin_92@hotmail.com                              carro_bergquist@hotmail.com 
 
0760075111                                                                    0706981845 
 
 
Tack för din medverkan! 
Med vänliga hälsningar, 
 
Emma Gavin och Carolina Bergqvist 
 
Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för 

utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
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Bilaga 2- Intervjubatteri 
 
Inledande frågor:  
 

1. Berätta lite om dig själv. Vem är du? 
 

2. Hur hamnade du på det här företaget? 
 

3. Vilka kompetenser anser du är nödvändiga för att utföra de arbetsuppgifter du har? 
 

Huvudfrågor:  
 

4. Tycker du att du kan dit jobb? Vart och hur har du lärt dig det? 
 

5. Ges du frihet att utföra dina arbetsuppgifter på det sätt du tycker är bäst? 
 

6. I vilken utsträckning känner du dig bekväm att utmana dig själv och riskera att göra 
misstag i ditt arbete?  

 

7. Berätta om din egen lust och engagemang att lära dig nytt och utvecklas i arbetet?  
 

8. Berätta om hur du upplever organisationens och kollegors bemötande vid eventuella 
misstag/misslyckanden som sker på arbetet?  

 

9. Kan du berätta om vardagliga tillfällen då du upplever dig utvecklas i din arbetsroll?  
 

10. Vad har du för individuella mål i ditt arbete?  
 

11. Har du en tydlig bild av vad som förväntas av dig i ditt arbete?  
 

12. Hur vet du att du presterat bra på jobbet?  
 

13. På vilket sätt involverar du dina arbetskollegor i ditt dagliga arbete? 
 

14. Berätta om hur ser du på ditt eget lärande och utveckling i arbetsgrupper?  
 

15. Nämn en situation där det uppstått ett problem, hur har du hanterat det?  
 

Avslutande frågor:  
 

16. Skulle du kunna sammanfatta hur du upplever dig utvecklas på företaget?  
 

17. Berätta om tankar som dykt upp hos dig under intervjuns gång? 
 


