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Förord 

Detta arbete tillägnas min mamma och min bror. Det är tack vare er uppmuntran och moraliska 

stöd som jag nu sitter här och skriver dessa rader. Ni betyder mer för mig än vad jag förmår att 

uttrycka i ord.  

 

Särskilt tack till alla respondenter som genom sin medverkan möjliggjort detta arbete. 

 

Inte minst önskar jag tacka min handledare för de råd och den konstruktiva kritik som hon har 

givit mig under studiens genomförande. 

 



 

 

Sammanfattning 

Det övergripande syftet med denna studie var att problematisera lärande i arbetet, mer specifikt 

var syftet att studera hur individer själva upplever sitt lärande och vilka omständigheter som 

motiverar dem till lärande. 

 

Studien har utgått från ett hermeneutiskt perspektiv och använt sig av den kvalitativa metoden. 

Det empiriska materialet insamlades genom semistrukturerade intervjuer. Teorier om informellt 

lärandet och motivation har används som utgångspunkt för analys och tolkning av det empiriska 

materialet. 

 

Resultatet från studien bekräftar och stämmer överens med teorier om det informella lärandet. 

Studien visar att lärande på den undersökta arbetsplatsen förekommer i olika former, dels i form 

av utifrånstyrt och anpassningsinriktat lärande, dels som utvecklingsinriktat lärande. Resultaten 

påvisar att det är både subjektiva och organisatoriska faktorer som har betydelse för individens 

lärande på arbetsplatsen. 

 

Nyckelord: Informellt lärande, utvecklingsinriktat lärande, anpassningsinriktat lärande, 

erfarenhetsbaserat lärande, reflektion och motivation. 
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1 Inledning 

I kapitlet behandlas bakgrunden till ämnesvalet samt studiens syfte, disposition och den kontext 

där studien utfördes. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Den föreliggande uppsatsen handlar om vuxnas lärande i arbetet. Mitt intresse för vuxnas 

lärande i arbetet började gro när jag tog uppehåll från mina studier och började arbeta som 

handläggare på Försäkringskassan. Under mitt studieuppehåll, och med stöd i forskning om 

lärande (se Ellström 1996a; Illeris 2007; 2009b; Ellström et al. 1996; Säljö 2000), insåg jag 

tydligt att lärandet inte enbart sker inom skolan. Människan utvecklar nya kunskaper, oavsett i 

vilken miljö hon befinner sig i. Således kan lärandet inte begränsas till en specifik plats eller tid 

utan det är en kontinuerlig, livslång process som i princip fortgår hela tiden oavsett när och var 

(Ellström 1996a:11). Eftersom vuxna människor tillbringar mycket tid på arbetsplatsen anses 

här viktigt, och även centralt för denna uppsats, att diskutera vuxnas lärande i det dagliga 

arbetet. Det är alltså inte en fråga för denna studie om människor lär i arbetet, utan snarare vad 

och hur.  

 

Lärande kan beskrivas på olika sätt. Begreppet lärande i arbetslivsinriktad forskning tillskrivs 

olika betydelser och analyseras på olika nivåer. I denna studie undersöks lärande i arbetet ur 

individens perspektiv eftersom en ökad förståelse för hur individen ser på lärande kan enligt 

flera teoretiker (se exempelvis Ellström 1996a) bidra till en ökad förståelse för hur 

organisationer kan arbeta för att främja lärande på arbetsplatsen. Till följd av ekonomins 

globalisering och tekniska förändringar blir de flesta arbeten mer komplexa. För att anställda 

ska kunna möta de växande kraven i arbetet ställs krav på deras utveckling och kunskaper på 

flera områden. Detta ställer i sin tur krav på organisationer att främja och stimulera lärande och 

utveckling i arbetet. Vuxnas lärande i arbetet förknippas ofta med ökad ekonomisk tillväxt men 

lärande anses också vara gynnsamt på ett individuellt plan. Genom att utvecklas får individen 

möjligheter att aktivt delta i samhällsutvecklingen (Ellström 1996a:6). 

 

 

1.2 Problemformulering och syfte 

Studiens syfte är att fördjupa kunskaperna kring lärande i arbetet genom att skapa en förståelse 

för hur individer själva upplever sitt lärande och vilka omständigheter som motiverar dem till 

lärande. 

 

För att besvara studiens syfte har följande forskningsfrågor konstruerats: 

 

 Vilka erfarenheter ger kundtjänsthandläggarna uttryck för när det gäller lärande i 

arbetet? 
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 Vilka faktorer eller förhållanden motiverar kundtjänsthandläggarna till lärande i 

arbetet? 

 

 

1.3 Kontext 

För studiens genomförande har Försäkringskassan valts som undersökningsmiljö. Redan här är 

det av vikt att betona att avsikten med denna studie inte är att granska Försäkringskassans 

verksamhet utan en önskan att utveckla kunskap om och förståelse för individens lärande i 

arbetet.  

 

Försäkringskassan är en statlig myndighet som administrerar socialförsäkringen och ansvarar 

därigenom för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. Den svenska 

socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Försäkringskassan har 

hand om bidrag och ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. 

Försäkringskassan utreder och beslutar i över 40 olika bidrag och förmåner och betalar ut 

omkring 200 miljarder kronor per år. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan även 

uppdraget att samordna resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att komma tillbaka till 

arbetslivet. Försäkringskassan är också utbetalande myndighet för Pensionsmyndigheten 

(Försäkringskassan 2014a). 

 

Försäkringskassans arbetsorganisation bygger på en processtyrd modell och utgår från de olika 

förmånernas handläggningsprocesser. I korthet innebär det att volymmässigt stora och enklare 

förmåner som kräver begränsade kundkontakter handläggs i nationella försäkringscenter 

(NFC). Mer komplicerade förmåner som kräver omfattande kundkontakter handläggs i lokala 

försäkringscenter (LFC). Därutöver finns lokalkontor för att omhänderta besökanden och 

ärenden av mer generell karaktär samt servicekontor som drivs i samverkan med Skatteverket 

och Arbetsförmedlingen. Vidare har Försäkringskassans Kundcenter (KC) och 

självbetjäningstjänsterna en central roll i Försäkringskassans organisation. Kundcenter är 

huvudingången till Försäkringskassan för alla ärenden via telefon och e-post. Syftet med 

självbetjäningstjänsterna är att göra det enklare och snabbare för den försäkrade samt få 

information om sitt ärende (Försäkringskassan 2014b; Statskontoret 2008). 

 

 

1.4 Disposition 

Arbetet är indelat i följande fem kapitel: inledning, teoretisk referensram, vetenskapligt 

förhållningssätt och metod, analys och resultat samt sammanfattande diskussion. Nedan följer 

en redogörelse för kvarstående kapitlens innehåll.  

 

I inledningen beskrevs bakgrunden till ämnesvalet och en bild av de samhälleliga tendenserna 

som ligger till grund för det valda problemområdet. Efter det presenterades studiens syfte och 

kapitlet avslutas med disposition. 
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I kapitel två, teoretisk referensram, återfinns en beskrivning och definition av lärande samt 

förklaring av begreppets betydelse i studien. Vidare presenteras tidigare forskning som anses 

vara relevant för studiens fokusområde, lärande i arbetet. Med det urval av forskning som 

presenteras är det meningen att ge en bakgrund och ett underlag för diskussion. Därutöver 

presenteras teoretiska perspektiv och begrepp som har används som analysverktyg vid 

utvärderingen av det empiriska materialet.   

 

I kapitel tre, vetenskapligt förhållningssätt och metod, beskrivs det vetenskapliga 

förhållningssättet som tillämpats. Därefter redovisas den valda metoden och de överväganden 

som gjorts. Genom att redogöra för och diskutera urval, materialinsamling, analys, etiska 

överväganden och studiens tillförlitlighet beskrivs tillvägagångssättet för denna studie.  

 

I kapitel fyra, analys och resultat, får läsarna ta del av respondenternas tankar och resonemang. 

Empiriframställningen sker i löpande text varvat med blockcitat och kortare citat i form av 

enstaka ord eller meningar inom citationstecken som har integrerats i den mellanliggande 

texten.  

 

I uppsatsens sista kapitel, sammanfattande diskussion, sammanfattas studien och en djupare 

tolkning av studiens fynd görs. Slutligen diskuteras slutsatserna i relation till tidigare forskning 

och teoretiska begrepp. 
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de teoretiska begrepp som har legat till grund för den empiriska 

framställningen och analysen i studien. Kapitlet består av tre delar: begreppsförklaring, tidigare 

forskning och teori. Då lärande står som huvudbegrepp i uppsatsen inleds detta kapitel med en 

förklaring av begreppet samt vilken syn på lärande studien utgår från. Vidare presenteras en del 

av den tidigare forskning som berör lärande i arbetet. Slutligen diskuteras lärande med 

utgångspunkt i teorier om individens lärande och erfarenhetsbaserat lärande. 

 

 

2.1 Definition av lärande 

Begreppet lärande är ett mångtydigt och luddigt begrepp (Granberg 2004:56). Illeris (2007:13) 

menar att ordet lärande används mycket brett och med olika betydelser beroende på 

sammanhang och hur forskare teoretiskt positionerar sig. Trots begreppets mångtydighet kan 

ordet lärande enligt Illeris (2009:13) sägas ha fyra grundläggande betydelser. För det första kan 

lärande avse resultaten av läroprocessen hos den enskilde. Lärande betyder då det som man har 

lärt sig eller den förändring som skett. För det andra kan begreppet lärande avse de psykiska 

processer som pågår hos den enskilde individen och som leder till en förändring hos individen 

som ett resultat av dessa processer. Ordet lärande kan också hänvisa till de samspelsprocesser 

som finns mellan individen och hans eller hennes omgivning. Den fjärde betydelsen av 

begreppet är att det kan användas synonymt med undervisning. 

 

När Granberg (2004:71) beskriver lärande utgår han från två definitioner, en som betonar den 

konstruktivistiska aspekten och en som istället fokuserar på kontexten. Den första, den 

konstruktivistiska, hämtas från Kolb (1984:38) som beskriver lärande som en process där 

”kunskap utvecklas genom att erfarenhet omvandlas”. Den kontextuella definitionen hämtas 

från Ellström (1996b:147) där lärande avses som ”relativt varaktiga förändringar av en individs 

kompetens som ett resultat av individens samspel med sin omgivning”. Med ordet omgivning 

betonas enligt Granberg (2004:71) innebörden att lärande är kontextuellt betingat, situerat, och 

att det sker i ett socialt sammanhang från vilket kunskap inte kan frigöras. 

 

 

2.2 Begreppsförklaring 

För att göra betydelsen av begreppet lärande tydligare för läsaren kommer i detta avsnitt en 

diskussion kring begreppet lärande, perspektiv på lärande och definition av lärande att äga rum. 

Hur man förklarar själva lärandet beror på vilken människo- och kunskapssyn man har. I likhet 

med Carl Roger (i Egidius 2009), som betonar självförverkligande samt individens frihet och 

vilja att lära sig, intar jag ett humanistiskt synsätt och anser att: 

 

Om studier och lärande ska främja självförverkligande måste engagemanget vara 

djupt och äkta. Det kan det inte bli om man påtvingar människor kunskap utifrån 

eller att de läser för betyg och examina. (Sidan 49) 
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2.2.1 Lärande 

Vad menas med lärande i föreliggande studie? Här är det viktigt att understryka att begreppet 

lärande avgränsas till vuxnas lärande, då det kan skiljas åt vad gäller barns och ungas lärande. 

Utan att fördjupa mig alltför mycket i en sådan diskussion vill jag påpeka att forskning (se 

exempelvis Illeris 2007:245) om vuxnas lärande bland annat har visat att frivillighet och aktivt 

deltagande är utmärkande för hur vuxna föredrar att lära sig. Även de erfarenheter som vuxna 

har med sig påverkar hur de lär sig i nya situationer. 

 

Ytterligare en utgångspunkt för distinktionen i begreppet lärande är skillnaden mellan formellt 

och informellt lärande (Ellström 1996a:10). Med formellt lärande syftas på planerat, målinriktat 

lärande i en skola, universitet eller liknande medan informellt lärande sker i arbetet och i 

vardagen. Det informella lärandet kan enligt Ellström ske medvetet och vara en planerad 

process som till exempel självstyrt lärande eller erfarenhetsbaserat lärande. Merparten av det 

informella lärandet sker dock enligt Ellström (ibid.) ”spontant och för individen omedvetet som 

en sidoeffekt av andra aktiviteter”. Vi lär oss med andra ord nya saker även när vi inte har avsikt 

att göra det, det vill säga lärandet sker omedvetet.  

 

Ellström och Hultman (2004:19) skiljer mellan lärande på individ-, grupp- och organisatorisk 

nivå. Författarna menar att man vid fokus på organisationer bör tala om organisatoriskt lärande 

till skillnad från individuellt lärande eller grupplärande. I det senare fallet är fokus riktat mot 

individer och grupper som lärande subjekt.  

 

I vardagen råder en mer eller mindre outtalad uppfattning att lärande är något positivt och 

innebär en utveckling av individens kunskaper, kompetens eller personlighet. Det positiva 

lärandet ger individen möjligheter att påverka sina livs- och arbetsvillkor. I denna studie är 

tanken dock att ge ett mer nyanserat synsätt på lärande, där såväl positiva som negativa aspekter 

kommer att konkretiseras. De negativa konsekvenserna av lärande beskriver Ellström 

(1996a:11) i termer av passivering, underordning eller minskad kompetens, något som han 

jämför med "inlärd hjälplöshet". Även Säljö (2000:28) uppmärksammar de negativa 

konsekvenserna av lärande och påpekar en dubbelhet i läroprocessen där betoningen av de 

positiva sidorna av lärandet döljer förloppet av de mindre positiva. Säljö beskriver detta på 

följande sätt: 

 

Det finns således något dubbelt i läroprocessen. Betoningar av de positiva sidorna 

döljer förlopp där lärandet är mer problematiskt och kanske till och med 

nedbrytande för individ och kollektiv. Men många av dessa negativa läroprocesser 

kommer av samma förmåga att bilda och dela kunskaper som dem vi uppfattar som 

mer positiva. (Säljö 2000:28) 

 

Lärande kan i detta sammanhang beskrivas som en process som kan vara avsiktligt planerad 

och medveten, men som även kan vara omedveten för individen. Vidare kan lärande innebära 

något positivt, i form av en utvidgad eller fördjupad kompetens, men det kan även innebära 
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negativa följder i form av till exempel passivisering, underordning eller minskad kompetens 

(Ellström 1996a:11). 

 

 

2.2.2 Perspektiv på lärande 

Hur vi förklarar lärande beror på vilket perspektiv vi utgår från. Ellström (1996a:16; 1996b:149) 

beskriver det kognitiva respektive det kontextuella perspektivet. Inom det kognitiva 

perspektivet riktas uppmärksamheten mot de intellektuella processer som rör sig om inkodning 

och tolkning av information, bearbetnings- och beslutsprocesser samt lagring av information. I 

samband med kunskapsbildning betonas inom det kognitiva perspektivet tankeprocessen och 

dess betydelse för människans beteende, motivation och känslor. Enligt perspektivet är 

förutsättningen för lärande att den studerande aktören själv är aktiv och konstruerar sin kunskap. 

Enligt Egidius (2009:195) ges kunskapen en ny form och beskrivs som en aktivitet som han 

kallar för kunskapande. 

 

Utifrån ett kontextuellt perspektiv påstås istället att kunskapen är ”kontextbunden”, det vill säga 

att kunskapen inte kan frigöras från sitt sammanhang (Ellström 1996a:18; 1996b:150). Ur 

samma perspektiv ses lärande som en social process där individer tillägnar sig de tankesätt, 

kulturer och handlingsmönster som är karaktäristiska för denna kontext. För att lärande skall 

uppstå krävs att individer aktivt deltar i en arbetsgemenskap och utvecklar en yrkesroll och 

yrkesmässig identitet. Lärande kan därmed inte studeras isolerat från de gemenskaper och 

kontexter som individen ingår i. Istället blir individens lärande oskiljaktigt förknippat med de 

begränsningar och möjligheter som kännetecknar gemenskapen eller kontexten. Till skillnad 

från det kognitiva perspektivet som starkt betonar formell undervisning framhåller företrädare 

för det kontextuella perspektivet betydelsen av informellt lärande, alltså lärande som baseras 

på erfarenheter (Ellström 1996a:19).  

 

Ellström (1996b:150) lyfter kritik mot båda dessa synsätt på lärande och anser att det finns 

begränsningar med såväl det teoretiska som det informella lärandet. Teoretisk utbildning kan 

vara svår att överföra och tillämpa i det praktiska arbetslivet medan det informella lärandet kan 

leda till ett begränsat lärande och därmed svårt att generalisera och använda i nya och oväntade 

situationer. Ellström (1996a:21) klargör att förhållandet mellan det kognitiva och det 

kontextuella perspektivet bygger på förenklingar som gör att perspektiven kan uppfattas som 

uteslutande av varandra. Ellström anser att perspektiven snarare kompletterar än utesluter 

varandra, vilket jag instämmer i. 

 

 

2.3 Tidigare forskning 

Forskningen som jag har tagit del av fokuserar på frågor kring faktorer som utgör möjligheter 

eller hinder för informellt lärande i arbetet. Vilka faktorer påverkar då informellt lärande? Enligt 

tidigare forskning finns det ett flertal olika faktorer. Nedan presenteras ett antal studier som 

behandlar vilka faktorer som har betydelse för lärande i arbetet. Avsnittet är uppdelat i två delar. 
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I den första delen presenteras tidigare forskning ur ett internationellt perspektiv och i den andra 

delen presenteras den forskning som är aktuell för svenska förhållanden. 

 

 

2.3.1 Tidigare forskning ur ett internationellt perspektiv 

En studie som är intressant i detta sammanhang är Ellingers (2005) studie som genomfördes 

med syftet att undersöka de kontextuella faktorer som har betydelse för informellt lärande. 

Resultatet visar att organisatoriska faktorer kan ha såväl positiva som negativa effekter och 

inverkan på informellt lärande. Bland de faktorer som positivt påverkar lärande är ett ledarskap 

och en ledning som uppmuntrar till lärande på arbetsplatsen. När det gäller frågan om hur chefer 

och ledare kan uppmuntra och stödja lärande föreslår Ellinger (2005:400) flera alternativ, bland 

annat genom att ge positiv feedback och erkännande till medarbetarna samt genom att själva 

vara goda förebilder för lärande på arbetsplatsen. Ellingers resultat visar även att faktorer som 

en organisationskultur som uppmuntrar till lärande samt tillgång till rätt resurser och verktyg 

har positiv inverkan på informellt lärande. Även relationen mellan anställda på arbetsplatsen 

och möjligheter att lära av varandra värderas högt i studien. En kultur som främjar öppenhet 

och tillgänglighet mellan de anställda med möjlighet att fråga varandra anses i studien vara en 

betydande faktor för det informella lärandet.  

 

Som redan nämnt har Ellinger (2005:404) även identifierat organisatoriska faktorer som har 

negativ inverkan på informellt lärande. De negativa organisatoriska faktorerna är ledarskap och 

organisationskultur som inte uppmuntrar till lärande samt strukturella hinder. Ellinger 

(2005:408) visar även att tidsbrist på grund av för hög arbetsbörda och ansvar samt snabb 

förändringstakt och avsaknad av möjligheter att lära av varandra har negativa konsekvenser för 

och hindrar det informella lärandet. 

 

Även Skule (2004) har studerat informellt lärande. Med utgångspunkt i flera studier har Skule 

(2004:14) utarbetat en struktur som består av sju faktorer, eller villkor, som har betydelse för 

informellt lärande i arbetet: 

 

 Hög grad av förändringar när det gäller teknologi och arbetsmetoder. 

 Hög grad av krav från till exempel kunder, chefer och kollegor. 

 Administrativt ansvar.  

 Omfattande professionellt kontaktnät.  

 Feedback.  

 Ledningsstöd för lärande.  

 Belöning av skicklighet.  

 

Berg och Chyung (2008:8f) har i en studie kommit fram till att individens intresse för 

arbetsuppgifterna och personliga egenskaper mest påverkar individens engagemang i informellt 

lärande medan faktorn monetära belöningar har minst betydelse i detta sammanhang. Vidare 

visar studien att variabler som kön och utbildningsnivå inte påverkar individens engagemang 

vid informellt lärande samtidigt som variabeln ålder har betydelse för individens engagemang 
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i lärande. Studien påvisar att äldre arbetare tenderar att engagera sig mer i informellt lärande än 

yngre arbetare. Resultatet från denna studie visar även att det inte finns något samband mellan 

engagemang i informellt lärande och existens av en lärande organisation.  

 

Ghoshal och Gratton (2003:3) menar att förhållandet mellan anställda och deras organisationer 

har förändrats. Demokratiseringen av detta förhållande har lett till en ökning av individens 

autonomi. Mot denna bakgrund läggs stor vikt vid individens egen medvetenhet och sinne för 

att bygga upp och utnyttja sitt personliga humankapital. Detta genom att vara öppen för ständigt 

lärande och att kontinuerligt utveckla sina kunskaper. Individen måste själv ta ansvar för sitt 

eget lärande och se företaget som en resurs för sin utveckling. 

 

 

2.3.2 Tidigare forskning ur ett svenskt perspektiv 

I detta avsnitt följer en presentation och reflektion kring några svenska studier vars syfte var att 

undersöka arbetsplatsens utformning och arbetsuppgifternas organisation med fokus på hur 

lärande kan främjas.  

 

En del av arbetslivsforskningen i Sverige har riktat fokus på arbetsplatsen som lärande miljö 

med fokus på arbetsvillkorens betydelse för individers lärande och utveckling. Denna 

arbetslivspedagogiska orientering i Sverige har utvecklats bland annat under benämningen det 

”miljöpedagogiska perspektivet”. Enligt Ellström och kollegor (2005:171) aktualiserar 

perspektivet frågan om samspelet mellan människan och den fysiska miljön samt lägger fokus 

vid beteckningen den lärande organisationen. Med begreppet lärande organisation följer ett 

tänkande som bland annat betonar att organisationen måste byggas upp så att individerna har 

goda möjligheter att lära och på så sätt utveckla organisationen (Illeris 2007:265; Nilsson 

2003:61). I samband med organisatoriskt lärande aktualiseras frågan kring kollektivt lärande. 

Trots att det finns en tveksamhet kring kollektivt lärande (se exempelvis Illeris 2007:264; 

Granberg & Ohlsson 2005:234) har flera forskare kommit fram till att kollektivt lärande är 

möjligt. Ett kollektivt perspektiv innebär att lärande karakteriseras som en öppen, dynamisk 

och interaktiv process där man enligt Folkesson (2005:92), utöver den individuella, även bygger 

upp en kollektiv kompetens. 

 

I en studie av Andersson och Daleke (2009) studerades den lärande organisationen ur ett 

miljöpedagogiskt perspektiv där forskarna studerade hur organiseringen av arbetet inom en 

statlig verksamhet möjliggör organisatoriskt lärande vid förändringsarbete. Trots att jag inte 

tänker hänga upp min studie vid begreppet lärande organisation anser jag att resultatet från 

denna studie är intressant då studien är genomförd på Försäkringskassan. 

 

Andersson och Daleke (2009) genomförde studien på två av Försäkringskassans kontor. 

Resultatet från studien visar att arbetets organisering på Försäkringskassan är styrd av regler 

och lagar, men att de anställda har möjlighet till eget initiativtagande inom ramarna för dessa. 

En övergripande slutsats från studien är att organisatoriskt lärande till viss mån existerar inom 

Försäkringskassan. Dock har Försäkringskassan en bit kvar att gå för att utvecklas till en lärande 
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organisation då författarna har funnit begränsningar i hur organisationen tillvaratar all den 

kunskap som finns i verksamheten. Resultatet av studien visar vidare att teamarbete inte är 

tillräckligt integrerat i verksamheten vilket har negativ inverkan på arbetsplatsen som en lärande 

miljö. Förutom avsaknaden av teamarbete har författarna identifierat att utbildningstillfällen 

organiseras och genomförs efter ordinarie arbetstid eftersom arbetsbelastningen ökat. Detta 

betraktar författarna som hämmade för lärandeprocessen eftersom utbildningsmomenten kan 

uppfattas som en påfrestning. Ytterligare en risk är det faktum att det inte finns tid och utrymme 

för reflektion under arbetsdagen vilket författarna ser som ett hinder för personlig utveckling 

och lärande samt utveckling av Försäkringskassan som en lärande organisation.  

 

I samband med kollektivt lärande betonas även kommunikationsprocessen som en mycket 

betydande aspekt av lärande i arbetet (Granberg 2004:140; Folkesson 2005:93). Inom 

miljöpedagogiken är alltså dialog och kollektiva läroprocesser centrala verktyg för såväl 

individuell konstruktion av kunskap som för konstruktion av kunskap inom gruppen och 

organisationen. Ohlsson (1996) studerade kollektivt lärande inom barnomsorgen med fokus på 

den kunskapsbildning som utvecklas mellan människor i samband med försök att lösa 

gemensamma uppgifter och problem som identifieras på arbetsplatsen. Ohlsson (1996:139) 

visar hur en ständigt pågående dialog bidrar till bildandet av en slags samtalskedja där specifika 

erfarenheter generaliseras, privata föreställningar offentliggörs, och enskilda erfarenheter och 

sätt att handla blir gemensamma (jfr. Granberg 2004:146ff; Nilsson 2003:62). Genom att berätta 

om hur man själv ser på sin uppgift i något avseende, offentliggörs en del av det som annars 

beskrivs som ”tyst” kunskap eller som förtrogenhetskunskap (Granberg & Ohlsson 2005:239).   

 

Enligt Ellström och kollegor (2005:172) genomfördes nedan nämnda studier i syfte att 

undersöka villkoren för individers eller gruppers lärande i det dagliga arbetet samt hur dessa 

villkor begränsar och möjliggör individens eller gruppens arbete och lärande. Ellström och 

Ekholm (2004:141) har i en studie om lärande inom kommunal hemtjänst identifierat fyra 

faktorer på olika nivåer som kan vara relevanta för lärandeprocesser. Faktorerna beskriver 

Ellström och Ekholm (2004:142) som omsorgsarbetets karaktär, vårdbiträdenas upplevelser av 

arbetet och deras föreställningar om lärande samt ledningens förhållningssätt som avser 

föreställningar, värderingar och handlingsmönster.  

 

Ett grundantagande i Ellströms och Ekholms studie är att möjligheten till erfarenhetsutbyte och 

reflektion i det dagliga arbetet gynnar ett utvecklingsinriktat lärande. Ellström och Ekholm 

(2004:153) menar också att ledningen har stor betydelse för att stimulera lärande och utveckling 

hos de anställda genom att exempelvis skapa tillfällen där personalen kan reflektera över olika 

arbetssituationer för att utbyta erfarenheter. Ytterligare en aspekt som är kopplad till ledningen 

och organiseringen av verksamheten är personalens delaktighet i planering, utveckling och 

uppföljning. I en sådan delaktighet finns enligt Ellström och Ekholm (2004:154) stor potential 

för att tillvarata personalens kompetens och främja lärande. Vidare anser Ellström och Ekholm 

(2004:153) att arbetslagens sammansättning har betydelse för lärande i arbetet. I ett arbetslag 

är det viktigt att uppnå balans mellan hög grad av heterogenitet vad gäller till exempel 

erfarenheter, attityder och kompetens där det kan finnas risk för konflikter, och hög grad av 

homogenitet med risk för likriktning i beteendemönster och tankesätt. 
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Davidsson och Svedin (2004:58f) studerade lärande i operatörers arbete inom process- och 

verkstadsindustrin samt förutsättningar för ett utvecklingsinriktat lärande relaterat till 

uppfattningar om arbetsuppgifternas innehåll, arbetshandlingar och arbetsorganisationens 

utformning.  Resultatet från studien visar att förutsättningarna för utvecklingsinriktat lärande 

samvarierar med följande: 

 

 Att medarbetarna har tillgång till avancerade problem att lösa samt att 

handlingsutrymmet och ansvaret i arbetet är stort och omfattar att utveckla 

verksamheten. 

 Att det finns en integrerad eller informellt öppen arbetsorganisation som ger möjlighet 

till att medverka i problemlösning. 

 Att det finns avancerade verktyg, såväl analoga som digitala, manuella och skrivna, 

samt en kontinuerlig utveckling av läromedel och verktyg. 

 Att företagsledningen premierar långsiktig utveckling av verksamheten och 

operatörsarbetet genom exempelvis att utveckla produktionen, organisationen, 

produkterna och kompetensen.  

 Att kontextuella förhållanden, det vill säga traditioner i företaget eller en stabil marknad, 

underlättar en långsiktig utveckling för såväl verksamheten som operatörerna. 

 

En liknande studie utfördes av Gustavsson (2004:87) inom processindustrin. Slutsatserna som 

dras utifrån denna studie är att det finns läropotential för utvecklingsinriktat lärande genom de 

motsättningar som finns i spänningsfältet mellan att säkerställa en stabil produktionsprocess 

och hantera uppkomsten av störningar i processen. En viktig slutsats i denna studie är att 

operatörernas lust och vilja att utnyttja den läropotential som arbetsplatsen erbjuder är viktiga 

förutsättningar för deras lärande och utveckling. 

 

 

2.3.3 Sammanfattning 

Mot bakgrund av de ovan förda resonemangen kan det sammanfattas att arbetsplatsens 

utformning i allra högsta grad påverkar vilken typ av lärande som är möjligt att få till stånd. 

Detta gäller såväl i svenska förhållanden som i ett internationellt perspektiv. 

 

Faktorer som återkommande förekommer i dessa studier är ledningsstöd, feedback, anställdas 

delaktighet och nätverkande, kommunikation och dialog, handlingsfrihet, arbetsuppgifternas 

komplexitet samt reflektion. Dessa faktorer stämmer också överens med de teoretiska begrepp 

som jag utgår från i min studie. Trots att ramen för lärande i arbetet är betingad av miljön 

påverkas lärande, och i vilken utsträckning individen tar till sig ny kunskap, samtidigt av 

individens intresse för arbetsuppgifterna och förståelsen av arbetet (jfr. Illeris 2007; Ellström 

1996; Ellström & Ekholm 2004; Granberg & Ohlsson 2005; Sandberg & Targama 1998). 
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2.4 Teorier om individens lärande och erfarenhetsbaserat lärande 

Nedan kommer lärande att diskuteras med utgångspunkt i Illeris (2007; 2009) teori om 

individens lärande och lärandets tre dimensioner, erfarenhetsbaserat lärande, reflektion, 

anpassningsinriktat och utvecklingsriktat lärande samt olika villkor för lärande. 

 

 

2.4.1 Individens lärande 

För att kunna förstå lärandets komplexitet anser jag i likhet med Illeris (2007) att det är viktigt 

att ta hänsyn till lärandets helhet. När Illeris talar om lärande vill han visa att lärande inte enbart 

handlar om en enskild företeelse utan att lärande innebär ”varje process som leder till en 

varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande” 

(ibid:13).  Illeris (ibid:37) menar att allt lärande måste omfatta två skilda processer. Den ena är 

samspelsprocessen, det vill säga den interaktion som sker mellan individen och kontexten, och 

den andra är en tillägnelseprocessen som står för den individuella psykiska bearbetningen och 

tillägnelsen av de impulser som finns i interaktionen med omgivningen (jfr. Granberg 2009:59).  

 

Illeris (2007:41) menar att lärandet består av tre dimensioner: innehållsdimensionen, 

drivkraftsdimensionen och samspelsdimensionen. Med hjälp av en modell (se nedan figur 1) 

beskriver Illeris de tre dimensionerna samt de fundamentala förhållandena som gör sig gällande 

vid lärande.  

 

 

 

 

Figur 1: Den komplicerade läromodellen (Illeris 2007:122). 

 

Samspelsdimensionen, som ingår i samspelsprocessen, berör de sociala och samhälleliga 

aspekterna av lärande medan tillägnelseprocessen alltid omfattar både en innehållsdimension 

och en drivkraftsdimension. Innehållsdimensionen handlar om det man lär sig och om det man 

kan. Illeris (ibid:42) beskriver denna dimension i termer av förståelse, kunskap och färdigheter. 

Härigenom strävar man efter att skapa sammanhang och mening i tillvaron. Samtidigt försöker 

man bygga ett förhållningssätt och stärka funktionaliteten för att kunna fungera på ett lämpligt 

sätt i förhållande till sin omgivning. Drivkraftsdimensionen handlar om den mentala energi som 
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står som källa för intresse och motivation till lärande. Det finns flera orsaker till att man söker 

ny kunskap och i detta sammanhang nämner Illeris (ibid:43) osäkerhet, nyfikenhet eller 

otillfredsställda behov. Illeris (ibid:120) påpekar dock att utmaningarna varken får vara för små, 

så att de inte stimulerar till något viktigt lärande, eller alltför stora, så att de upplevs som 

övermäktiga och därmed blir ett skäl till att individen undviker lärande. Samspelsdimensionen 

representerar handling, kommunikation och samarbete. Härigenom strävar man efter att 

integrera sig på ett socialt och samhälleligt plan samtidigt som man utvecklar sin socialitet. 

Lärande förutsätter aktivitet och delaktighet som kommer till uttryck i erfarenhet och utveckling 

och Illeris (ibid:126) menar att ju mer aktivt den som lär sig engagerar sig i samspel desto större 

blir möjligheten att lära sig. 

 

 

2.4.2  Erfarenhetsbaserat lärande 

En stor del av litteraturen inom forskningsområdet som berör lärande i arbetet bygger på 

utgångspunkten att lärandet är grundat i individens handlande och de erfarenheter som 

individen får från detta handlande. Flera teoretiker inom detta forskningsområde har 

uppmärksammat och använt begreppet erfarenhetsbaserat lärande. Grunden till tänkandet om 

erfarenhetsbaserat lärande finns att söka hos bland annat John Dewey (1946 i Folkesson 2005).  

Dewey (ibid:81f) menar att erfarenhet kan betraktas med hjälp av två oskiljbara principer, 

nämligen principen om kontinuitet och principen om interaktion. Tanken om interaktion 

innebär att erfarenheten är inbäddad i ett socialt sammanhang som påverkar, och till viss del, 

bestämmer erfarenheten. Tanken om kontinuitet innebär att erfarenheten kan ses som en 

”rörelse” där något i tidigare erfarenheter alltid följer med in i nya erfarenheter. Kopplingen 

mellan lärande och erfarenhet återfinns även hos Illeris (2007:152) teori om lärande. Illeris 

menar dock att erfarenhetsbaserat lärande förutsätter att erfarenheten måste ha en subjektiv 

innebörd i den meningen att man är känslomässigt engagerad i lärandet. Slutligen måste 

erfarenheten beteckna något som har en betydelse utanför det rent personliga, något som enligt 

Illeris är betydelsefullt i förhållandet mellan individen och det sociala sammanhang som hon 

eller han ingår i.  

 

Den vanligast förekommande modellen som används för att beskriva erfarenhetsbaserat lärande 

är David Kolbs (1984 i Illeris 2007) (se figur 2 nedan).  
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Figur 2: Modifierad modell av David Kolbs (1984 i Illeris 2007:742) modell för 

erfarenhetsbaserat lärande.  

 

Som det framgår av figuren framställs erfarenhetslärande som en process som går genom fyra 

steg. Det första steget innebär att en konkret erfarenhet registreras och därtill konstateras 

konsekvenserna av den. I det andra steget studeras den konkreta erfarenheten genom 

observation och reflektion. Reflektionen leder till en djupare förståelse av den konkreta 

erfarenheten vilket innebär att man är beredd att formulera sin förståelse i form av abstrakta 

och teoretiska begrepp. Det sista steget handlar om att individen använder den nya förståelsen 

i nya situationer. Folkesson (2005:85) menar att lärandeprocessen är konfliktfylld och att den 

svagaste länken i erfarenhetslärandets process är generaliseringsfasen. Samtidigt som individen 

lär sig något nytt tvingas han eller hon utmana det tidigare inlärda beteendet och inse att den 

tidigare uppfattningen och antagandet inte var rätt.  

 

 

2.4.3 Kritiska röster om teorier om erfarenhetsbaserat lärande 

Flera forskare (se exempelvis Ellström 1996b:169; Folkesson 2005:85) utrycker sin tveksamhet 

när det gäller det erfarenhetsbaserade lärandet och en fundamental fråga i detta sammanhang är 

i vilken mån man kan lära sig av erfarenhet. Mer specifikt har erfarenhetsbaserat lärande 

problematiserats med utgångspunkt i dess möjligheter att leda till nytänkande och inte bara 

fungera som ett sätt att bemästra och hantera den redan etablerade praktiken. För att en ny 

erfarenhet ska bli till lärande krävs, enligt Folkesson (2005:85), att man är öppen för en ny 

situation, att man reflekterar över den nuvarande situationen samt att man kan förstå kopplingen 

                                                 
2 Se även Moxnes (1984) samt Granberg (1996) som presenterar liknande modeller. 
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mellan nyvunnen och tidigare erfarenhet. Det krävs även att den som lär sig kan överföra den 

nya erfarenheten till handling. Detta förhållningsätt kräver enligt Folkesson (ibid:80) att den 

lärande har en förmåga att ”agera, vara praktisk och konkret, och samtidigt kunna reflektera, 

vara teoretisk och abstrakt”. För att få kunskap genom erfarenhet måste den lärande ges 

möjligheten att reflektera över sitt handlande. Erfarenhet utan reflektion riskerar att bidra till 

handlingsupprepningar och rutinmässigt tänkande i arbetet. 

 

 

2.4.4 Förståelse och reflektion 

Sandberg-Targama (1998) argumenterar för att förutsättningen för lärande i arbetet är 

individens förståelse av sitt arbete. Den grundläggande förutsättningen om man vill påverka 

och förändra förståelsen är reflektion. Genom reflektion blir vi mer medvetna om hur vi själva 

uppfattar och förstår våra arbetsuppgifter. Sandberg-Targama (1998:86f) delar in reflektion i 

tre olika former; självreflektion, reflektion genom dialog med andra samt reflektion genom att 

läsa forskning på området. Självreflektion innebär att man vid olika tillfällen kliver ur 

arbetsförhållandet för att reflektera över det egna sättet att förstå arbetet. Att föra en dialog med 

arbetskollegor och reflektera hur vi uppfattar uppdraget kan påverka den egna förståelsen och 

leda till en ny och mer reflekterande hållning i arbetet. Genom att ta del av litteratur kan vara 

ytterligare ett sätt att ta distans från och därmed reflektera kring sin förståelse av arbetet, menar 

Sandberg-Targama. En slutsats av detta resonemang är att det krävs mer än traditionell 

information och kunskapsöverföring om man har ambitionen att påverka andra människors 

förståelse. Upplevelsebaserade och känslomässiga inslag är enligt Sanberg-Targama 

(1998:120) väsentliga, liksom en effektiv dialog. 

 

 

2.4.5 Olika lärandenivåer 

Ellström (1996a:32) beskriver fyra lärandetyper i relation till individens handlingsutrymme 

som finns på arbetsplatsen. Dessa lärandetyper betecknar Ellström som reproduktivt lärande, 

metodstyrt lärande, problemstyrt lärande samt kreativt lärande. Dessa lärandetyper återfinns i 

Figur 3, tillsammans med olika handlings- och kunskapsnivåer. 

 

Handlingsnivå: Kunskapsnivå: Lärandenivå: 

Rutinbaserat handlande Implicit (tyst) kunskap Reproduktiv lärande 

Regelbaserat handlande Procedurkunskap 

(”knowing-how”) 

Metodstyrt lärande 

Kunskapsbaserat 

handlande 

Teoretisk kunskap 

(”knowing-that”) 

Problemstyrt lärande 

Reflektivt handlande Meta-kognitiv kunskap Utvecklingsinriktat 

(kreativt) lärande 

 

Figur 3: Samband mellan handlings-, kunskaps- och lärandenivå (Ellström 1996a:32). 

 

I ovanstående tabell kan man notera att de olika handlingsnivåer som finns i arbetet är viktiga 

förklaringsfaktorer för vilket lärande som kommer till stånd. På den lägsta nivån är handlingar 
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automatiserade och rutinbaserade. De utförs utan medveten kontroll och ofta är det svårt att 

beskriva den kunskap som handlandet baseras på. Ellström (1996a:29) framhåller att det 

rutinbaserade handlandet är nödvändigt för att effektivt kunna utföra de vardagliga uppgifterna. 

Rutiner kan vara ett sätt att skapa stabilitet och därmed ett sätt att hantera en komplex situation. 

Men rutinbaserat handlande för också med sig negativa konsekvenser genom att bland annat 

hindra nytänkande. På den näst lägsta nivån styrs handlandet av regler som enligt Granberg 

(2009:127) kan vara skapade av instruktioner, av slutsatser man dragit av tidigare erfarenheter 

eller problemlösning i specifika situationer. På den tredje nivån styrs handlandet av medvetet 

analytiskt tänkande utifrån mål, reflektion över erfarenhet och kunskap om kontexten. Den 

fjärde nivån utgår från en återkommande reflektion över uppgiften i fråga. För att uppnå ett 

utvecklingsinriktat (kreativt) lärande krävs att individen har tillräckligt stort handlingsutrymme 

och kunskap för att kunna pröva och reflektera över sitt eget handlande. Denna typ av reflektion 

förutsätter en god förmåga att kritiskt analysera förutsättningarna för handlandet (Ellström 

1996a:31). 

 

Lärande kan även diskuteras utifrån begreppen anpassningsinriktat respektive 

utvecklingsinriktat lärande, eller ”produktionens logik” respektive ”utvecklingens logik” 

(Ellström 1996b:150f; 2004:22). Om lärande uppfattat och definieras som en fråga om hur 

individer förvärvar kunskap, löser problem och lär sig handla i relation till en situation där 

uppgifter och mål antas vara givna betonas individens anpassning till givna förhållanden. Detta 

lärande kallas därför för anpassningsinriktat lärande (Ellström1996a:22). Som motsats till detta 

synsätt på lärande kan man urskilja vad som benämns som utvecklingsinriktat eller kreativt 

lärande. Utmärkande för detta lärande är att individen antas ha ett ifrågasättande och kritiskt 

reflekterande förhållningssätt och att uppgiften eller målet inte tas för givet. Det 

utvecklingsinriktade lärandet är således ifrågasättande i sin karaktär och förutsätter att individen 

tar ansvar för att identifiera, tolka och formulera uppgiften. Denna typ av lärande innebär 

följaktligen att individen lär sig att formulera problem och inte endast att lösa givna problem. 

Det anpassningsinriktade lärandet förutsätter att individen har en förmåga att effektivt kunna 

tillägna sig de givna rutinerna medan det utvecklingsinriktade lärandet bygger på individens 

förmåga att bryta sig ur dessa rutiner samt skapa och etablera nya metoder för att agera. Lärande 

i denna mening kan enligt Ellström (1996a:42) beskrivas som en ”pendelrörelse mellan rutin 

och reflektion”. På liknande sätt diskuterar även Argyris (1992 i Illeris 2007:175f) single-loop 

och double-loop lärande. Single-loop lärande likställer jag med anpassningsinriktat lärande 

medan begreppet double-loop lärande kan användas synonymt för utvecklingsinriktat lärande. 

 

Den nyss redogjorda distinktionen framhåller lärandets dubbelhet (Ellström 1996a:37). Det bör 

dock understrykas att denna distinktion mellan anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat 

lärande inte avser två åtskilda former av lärande, utan bör som sådana betraktas som 

samexisterande och komplementära aspekter av lärande. 
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2.4.6 Motivation och lärande 

I detta avsnitt kommer motivation till lärande att behandlas. Med en förståelse av motivation 

som drivkraft, efter Ellströms (1996a:38) och även Illeris (2007:110) likställande av motivation 

och drivkrafter som påverkar individers handlingar, är avsikten här att resonera om vad som 

motiverar vuxna människor till lärande i arbetet.  

 

Idag existerar en rad olika teorier om motivation som enligt en del forskare (se exempelvis 

Aronsson et al 2012:202f) kan indelas i olika grupper vilka benämns som behovs-, balans-, 

förväntnings- och förstärkningsteorier. Den första gruppen, behovsteorier, utgår från ett 

gemensamt antagande om att motivet till individens handlingar betingas av ambitioner att 

uppfylla otillfredsställda behov. Enligt den andra gruppen, balansteorier, antas dock att motivet 

för individens handlande orsakas av att individen upplever obalans i något avseende. Enligt den 

tredje gruppen, förväntningsteorier, blir människor motiverade när de förväntar sig att lärande 

i arbetet kan vara ett medel för att uppnå något de strävar efter. För att vara motiverad behöver 

individen alltså förvänta sig att lärandet leder till ett resultat som i sin tur leder till en belöning 

som upplevs som värdefull. Den sista gruppen som benämns som förstärkningsteorier 

representerar ett grundantagande om att motivation betingas av yttre faktorer som påverkar 

individens beteende. En känd förespråkare för förstärkningsteorier är B.F. Skinner (1976:51) 

med sin teori om operant betingning som behandlar belöning och bestraffning i relation till ett 

visst beteende.  

 

Ellström (1996a:39; se även Ahl 2004:46) skiljer mellan handlande som drivs av yttre 

respektive inre motivation. Yttre motivation kopplas till handlande där man strävar efter vissa 

yttre belöningar eller efter att leva upp till yttre krav. I motsats till detta innebär inre motivation 

att man handlar på ett visst sätt därför att detta handlande är intressant i sig, oberoende av yttre 

krav och belöningar. Kopplar vi detta resonemang till lärande kan yttre motivation betyda att 

en individ deltar i en utbildning för att höja sin lön eller för att någon annan kräver det. Inre 

motivation innebär däremot att individen deltar i en utbildning för att individen upplever 

utbildningens innehåll som meningsfullt och intressant. Vidare antas enligt Ellström (1996a:39) 

att handlande som grundas på yttre motivation kan leda till ett okritiskt eller anpassningsinriktat 

lärande medan en tonvikt på inre motivation istället kan antas underlätta ett utvecklingsinriktat 

lärande och reflektivt handlande samt en högre grad av arbetstillfredsställelse.  

 

I samband med en diskussion kring inre och yttre motivation är det betydelsefullt att belysa 

vilka faktorer som främjar utveckling av inre motivation som drivkraft för vårt handlande. En 

teori som beskriver uppkomsten av inre motivation är Hackmans och Oldhams (1976) 

arbetsdesignteori. Enligt teorin är inre motivation ett resultat av samspelet mellan 

arbetsinnehåll, individens upplevelse av arbetet och individuella bakgrundsfaktorer (ibid:255, 

258f). Enligt Ellström (1996a:40) är individens motivation till såväl arbete som lärande nära 

kopplad till upplevelsen av arbetets meningsfullhet, kunskaper om arbetets resultat samt ett 

personligt ansvar för det resultat som uppnås. 

 

 



17 

 

 

2.4.7 Ellströms villkor för lärande 

Ellström (2004) formulerar sex olika villkor som utgör en förutsättning för anpassningsinriktat 

respektive utvecklingsinriktat lärande i arbetet.  

  

Det första villkoret handlar om arbetsuppgifternas lärandepotential. Ellström betonar tre 

aspekter som är av betydelse i detta sammanhang. Dessa omfattar uppgifternas komplexitet, 

individens handlingsfrihet och de kompetenskrav som ställs på individen i förhållande till de 

arbetsuppgifter som denne ska utföra. En nödvändig förutsättning för utvecklingsinriktat 

lärande är att det finns en objektiv handlingsfrihet vad gäller individens möjligheter att definiera 

uppgiften med avseende på dess innebörd, kriterier för vad som utgör en väl utförd uppgift, 

samt begränsningar och möjligheter. Därutöver krävs också att individen har de subjektiva 

förutsättningarna som krävs för att lösa uppgiften. Exempel på sådana subjektiva faktorer kan 

vara individens kunskaper om och förståelse av uppgiften, förmåga att utföra uppgiften, 

självförtroende samt faktorer relaterade till yrkesidentitet (Ellström 2004:24f). 

 

Graden av autonomi och standardisering är nästa villkor som enligt Ellström (2004:25ff) 

påverkar lärande. Standardisering handlar om regler, lagar och även anvisningar för hur arbetet 

ska genomföras. Standardisering kan ha en hämmande effekt på utvecklingsinriktat lärande 

genom att det minskar individens handlingsfrihet i arbetets utförande. Standardisering av enkla 

arbetsuppgifter kan dock frigöra tid som kan användas vid utförande av mer komplexa 

arbetsuppgifter. Låg grad av autonomi gynnar anpassningsinriktat lärande medan hög grad av 

autonomi leder till utvecklingsinriktat lärande och kreativitet i arbetets genomförande.  

 

Den tredje aspekten som Ellström (2004:27f) diskuterar är de anställdas delaktighet i arbetet i 

samband med att det uppstår problem och störningar på arbetsplatsen. Ellström menar att 

problem och störningar som inträffar i det dagliga arbetet kan ses som en möjlighet till lärande. 

Subjektiva faktorer som medarbetarnas inställning till och motivation för lärande kan ha stor 

betydelse för deras delaktighet i olika lärandeaktiviteter på arbetsplatsen. 

 

Även kulturella faktorer i form av arbetskultur påverkar lärandet på arbetsplatsen. Ett 

arbetsklimat som uppmuntrar till ifrågasättande och kritisk reflektion samt individuellt 

ansvarstagande är några exempel på kulturella faktorer som främjar utvecklingsriktad lärande. 

Exempel på kulturella aspekter som kan utgöra hinder är bland annat ledningens eller 

medarbetarnas negativa inställning till vidareutbildning, karriär, meritering, genus och 

individuellt ansvarstagande i arbetet (Ellström 2004:29).  

 

Vidare menar Ellström (2004:30f) att klara och tydligt formulerade verksamhetsmål utgör ett 

grundvillkor för individens handlande och dennes lärande. Klara och tydliga mål är en 

betydande förutsättning för att individen ska kunna få feedback på utfört arbete. Detta i sin tur 

anses vara en viktig betingelse för motivation till lärande. Otydliga mål behöver dock inte direkt 

ses som ett hinder för lärande. Istället kan dessa ses som en möjlighet att skapa tillfällen för 
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reaktion och ifrågasättande bland anställda vilket kan lägga en grund för utvecklingsinriktat 

lärande.  

 

Det sista villkoret för lärande handlar om förändringstryck och ledningsstöd där ledningen har 

en central roll för att stödja lärandeaktiviteter för att bryta utvecklingen av rutiner som kan ha 

hindrande effekter på utvecklingsinriktade lärande. Ledningens stöd anses vara en ytterst 

betydande aspekt för att medarbetarna ska bli stimulerade i sitt arbete (Ellström 2004:31ff). 

 

 

2.4.8 Sammanfattning 

I detta kapitel har jag redogjort för olika teoretiska begrepp som har relevans för vuxnas lärande 

i arbetet. Samtliga teoretiska begrepp som behandlats har valts utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor. Inledningsvis fördes en diskussion kring begreppet lärande och definitionen 

av lärande vilket följdes av en diskussion kring olika perspektiv på lärande där det kognitiva 

och det kontextuella perspektivet, samt förhållandet mellan dessa perspektiv, förklarades 

närmare. Utgångspunkten i denna studie är att dessa perspektiv kompletterar varandra och att 

det, i en studie om lärande, måste tas hänsyn till både individuella och kontextuella aspekter. 

Med hjälp av Illeris (2007) teori om individens lärande var avsikten att skapa förståelse för 

lärandets bredd utifrån ett helhetsperspektiv. Erfarenhet är enligt flera teoretiker (se exempelvis 

Illeris 2007; Folkesson 2005; Ellström 1996) grunden för lärande i arbetet. Men för att kunna 

lära av erfarenhet måste vi förstå den och i praktiken kunna tillämpa den kunskap som 

erfarenheten rymmer. Förmågan att reflektera över våra erfarenheter har en avgörande 

betydelse både för lärande och för de kunskaper som erfarenhet ger. Vidare, mot bakgrund av 

tidigare forskning, fördes ett resonemang om olika faktorer och deras betydelse för lärande i 

arbetet. Faktorer som återkommande förekommer i olika forskningssammanhang stämmer 

också överens med de teoretiska begrepp som utgör utgångspunkten i denna studie.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att såväl individuella som kontextuella faktorer är av 

stor betydelse för individens lärande i arbetet (jfr. Illeris 2007; Ellström 1996; Ellström & 

Ekholm 2004; Granberg & Ohlsson 2005; Sandberg & Targama 1998). 
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3 Vetenskapligt förhållningssätt och metod 

I detta kapitel redogörs för studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis presenteras det 

vetenskapliga förhållningssättet som har tillämpats och därefter redogörs för den metod som 

har använts vid genomförandet av studien. Syftet med detta kapitel är att skapa en tydlig bild 

av studien så att läsaren genom att följa resonemanget i uppsatsen ska kunna bedöma resultatets 

tillförlitlighet. 

 

 

3.1 Vetenskapligt perspektiv 

Inom den vetenskapsteoretiska traditionen lyfter man vanligtvis fram två traditioner vilka ofta 

ställs upp som varandras motsatser, nämligen positivismen och hermeneutiken (Widerberg 

2002:24f). Vilket perspektiv man väljer i ett vetenskapligt arbete beror på vilket förhållningssätt 

och uppfattning man har om människan, verkligheten, vetenskapen och kunskapen. 

Utgångspunkten inom positivismen är den observerbara världen som man först observerar och 

sedan beskriver med hjälp av allmänna lagar. Hermeneutisk vetenskap strävar däremot efter att 

skapa kunskap som bygger på förståelse av människans handlande och för hur människan 

uppfattar eller tolkar världen (Hartman 2004:191ff).  

 

 

3.1.1 Hermeneutiskt förhållningssätt 

Med denna uppsats ansluter jag mig till det hermeneutiska perspektivet då uppsatsförfarandet 

och tillvägagångssättet går ut på att förstå andra människor genom att tolka deras tankar och 

handlingar. En hermeneutisk tolkning baseras på vissa grunder som Widerberg (2002:26) 

beskriver med följande fyra antaganden:  

 

 Mening skapas och kan bara förstås i ett sammanhang eller kontext. 

 I all tolkning och förståelse är delarna beroende av helheten och omvänt, detta innebär 

att delar och helhet ömsesidigt förklarar varandra. 

 All förståelse bygger på någon typ av förförståelse genom vilken vi betraktar ett 

fenomen. 

 Varje tolkning föregås av vissa förväntningar eller förutfattade meningar. 

 

Således innebär detta att tolkningsarbetet inom hermeneutik bygger på hög grad av subjektivitet 

och förförståelse som forskaren bär med sig. Förförståelsen, det vill säga de tankar, intryck och 

den kunskap som forskaren har, är utgångspunkten som gör det möjligt för forskaren att börja 

tolka materialet för att sedan kunna skapa ny förståelse. Detta medför att forskaren måste 

eftersträva öppenhet och vara beredd att, genom nya erfarenheter, låta förändra sin förförståelse 

för att få en ny förståelse. För att en hermeneutisk tolkning skall vara trovärdig ställs krav på 

forskaren att uppmärksamma sin förförståelse genom att göra klart för läsaren vilken 

förförståelse och vilka förväntningar han eller hon har med sig in i forskningsprocessen (Ödman 

2005).  
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3.2 Vetenskapligt angreppssätt 

De tre vanligaste angreppssätten inom forskningsarbete brukar man beskriva med termerna 

induktion, deduktion och abduktion (Patel & Davidson 2011:23). I min undersökning finns drag 

av samtliga arbetssätt. Under mitt arbete har jag inledningsvis arbetet deduktivt vilket innebär 

att jag genom en litteraturgenomgång har fått en teoretisk grund och skaffat mig en förförståelse 

om ämnet. Detta har jag använt som vägledning och stöd när jag konstruerat undersökningens 

intervjuguide (ibid:23). 

 

Det induktiva arbetssättet beskrivs som upptäckandets väg och innebär att forskaren med så lite 

teoretisk förförståelse som möjligt närmar sig empirin och jämför den sedan med befintlig teori 

(ibid:24). Vid datainsamlingen har jag arbetat induktivt genom att vara öppen och mottaglig för 

nya infallsvinklar och iakttagelser. Med andra ord har jag inte låtit min förförståelse fullständigt 

styra mitt arbete vid datainsamlingen. Vid ett rent deduktivt arbetssätt utgår man istället från 

redan befintliga teorier och drar slutsatser om enskilda företeelser (ibid:23). 

 

Genom att i slutskedet jämföra det insamlade empiriska materialet med teori arbetade jag 

abduktivt. Det abduktiva arbetssättet är enligt Patel och Davidson (ibid:24) en kombination av 

induktion och deduktion där teori och empiri varvas växelvis. 

 

 

3.3 Metod 

I detta avsnitt kommer jag genom diskussion om val av metod, intervjuteknik, urval, 

intervjugenomförande, transkribering och tolkning, dataanalys, etiska överväganden och 

studiens tillförlitlighet redovisa tillvägagångssättet i min studie. Detta gör jag för att ge läsaren 

möjlighet att på egen hand bedöma arbetets tillförlitlighet. 

 

 

3.3.1 Val av metod 

Vid val av metod kan man välja mellan ett kvalitativt eller ett kvantitativt angreppsätt. 

Kvalitativ forskning söker efter betydelse och mening hos ett fenomen i syfte att undersöka 

fenomenets kvalitet medan den kvantitativa forskningens syfte är att söka efter ett fenomens 

förekomst eller frekvens (Widerberg 2002:15). Det som avgör valet av metod är syftet och 

forskningsfrågorna eftersom olika frågor kräver olika forskningsmetoder, påstår Widerberg 

(2002:65). Eftersom jag i denna studie har för avsikt att skapa en förståelse kring hur individer 

själva upplever sitt lärande och vilka omständigheter som motiverar dem till lärande har jag 

bedömt den kvalitativa metoden, med intervju som datainsamlingsmetod, vara lämplig. 
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3.3.2 Val av intervjuteknik 

Kvale (1997:25,40) beskriver forskningsintervjun som ett mellanmänskligt samspel där 

kunskap utvecklas genom dialog. Forskningsintervjuer varierar i en rad olika dimensioner och 

skiljer sig bland annat i graden av struktur. Intervjuer kan enligt Kvale (ibid:119) variera från 

strukturerade, där forskaren utgår från en rad standarfrågor, till öppna där specifika teman står 

i fokus men utan att frågornas formulering och ordningsföljd är bestämd i förväg.  

 

I min studie har jag utgått från en intervjuform som Kvale (ibid:117) beskriver som 

halvstrukturerad. Vid halvstrukturerade intervjuer utgår forskaren från teman eller ämnen som 

ska behandlas och som har stöd av en intervjuguide där det står förslag på formulerade frågor 

som ska besvaras. Jag har använt mig av två olika typer av frågor, öppna och fördjupnings- eller 

följdfrågor. Med öppna frågor var tanken att ge respondenterna möjlighet att öppet berätta om 

sina erfarenheter av lärande. Fördjupnings- eller följdfrågor användes i utredande och 

klargörande syfte samt för att försäkra mig om att jag har förstått och fångat meningen i det 

som respondenterna ville förmedla. 

 

 

3.3.3 Urval och intervjugenomförande 

Min urvalsmetod kan beskrivas som subjektiv (Denscombe 2009:37) och baserad på min 

uppfattning om att mina respondenter besitter den kunskap som är relevant för undersökningen. 

Vid subjektiv urvalsmetod ”handplockas” urvalet som är relevant för undersökningen. 

Sammanlagt valde jag sex kundtjänsthandläggare på Försäkringskassan för att delta i min 

studie. Med hänsyn till respondenternas integritet och med anledning av att detta inte är en 

jämförande studie följer nu en övergripande beskrivning av respondenterna. Samtliga 

respondenter är kvinnor inom åldersintervallet 25 till 50 år. De har varierade 

utbildningsbakgrund, lägst gymnasium och högst kandidatexamen. Respondenternas 

anställningstid som kundtjänsthandläggare på Försäkringskassan sträcker sig mellan sex 

månader och tio år.  

 

När jag hade identifierat, för undersökningen, relevanta personer skickade jag ett brev till varje 

person där jag beskrev min studie inklusive etiska aspekter och frågade om personen ville delta 

i min studie. När förfrågan accepterades från dem jag kontaktade erbjöds var och en ett möte 

innan själva intervjutillfället för att ge en mer utförlig beskrivning av studien samt dess 

tillvägagångssätt. Tid och plats för mötet samt för de faktiska intervjuerna fick respondenterna 

bestämma för att det skulle vara så bekvämt som möjligt för dem.  

 

Under intervjutillfällena informerade jag respondenterna om deras rättigheter som deltagare, 

bland annat att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst samt på vilket sätt och i vilket 

syfte deras svar skulle användas. Samtliga intervjuer skedde enligt intervjuguidens teman (se 

bilaga 1) men beroende på intervjuernas utveckling så anpassade jag frågorna och ställde följd- 

eller fördjupningsfrågor när jag ville fördjupa mig inom något som respondenterna sade. 

Intervjuerna var upplagda på så vis att varje intervju börjades med frågor om respondenternas 
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bakgrund som till exempel ålder, utbildningsbakgrund, anställningslängd, befattning med mera. 

Detta skapade en god och öppen stämning. Respondenterna ombads sedan att besvara frågor 

rörande arbetsuppgifternas komplexitet, motivation, erfarenhetsutbyte, handlingsfrihet och 

samarbete mellan kollegor. En del frågor handlade bland annat om ansvarsfördelning för 

personalens utveckling och lärande samt respondenternas upplevelse av deras delaktighet och 

möjlighet att påverka utveckling och lärande på arbetsplatsen. Intervjuerna tog mellan 00:44 

och 01:26 timmar och spelades in med hjälp av en ljudupptagningsenhet.  

 

 

3.3.4 Databearbetning 

Det första steget i en databearbetningsprocess är transkribering av de inspelade intervjuerna. I 

samband med transkribering av ljudfiler finns det enligt Kvale (1997:155) en grundregel, 

nämligen att det ska finnas en tydlig beskrivning av hur transkriberingen har genomförts. Denna 

beskrivning avser jag att presentera nedan.  

 

Efter varje intervjutillfälle transkriberades innehållet på ljudfilen. Detta gjordes i två steg. Det 

första steget vid transkriberingen innebar överföring av intervjuerna från tal till text. För detta 

användes en dator med programvara för ljuduppspelning. När den första transkriberingen var 

slutförd gjordes en första genomläsning av materialet. Transkriberingens andra steg handlande 

om datareduktion på insamlat material för att sedan sammanställa materialet på nytt och väva 

ihop det till en ny text. Vid datareduktionen valdes de delar av texten bort som på något sätt 

kunde identifiera respondenterna. I den här processen följde jag Kvales (1997:156) råd om att, 

vid framställningen av intervjumaterialet, föreställa sig hur intervjupersonerna själva hade velat 

uttrycka sig. I syfte att underlätta analysprocessen utfördes ytterligare en datareduktion där 

överflödigt material, som inte var relevant för studien, raderades.  

 

Det empiriska materialet som presenteras i kapitlet analys och resultat framställs dels i form av 

längre citat, presenterade som indragna stycken, dels som kortare citat inom citationstecken 

som integrerats i den mellanliggande texten. Vid framställningen användes en rad olika 

symboler där exempelvis tre punkter … markerar en paus i respondenternas tal; parenteser 

beskriver känslouttryck, exempelvis (skratt); klamrar [] markerar mina egna inlägg; och 

symbolen […] markerar att stycken utelämnats av läsbarhetsskäl. 

 

 

3.3.5 Dataanalys 

Hermeneutisk analys och tolkningsarbete kan enligt Ödman (2005) jämföras med 

pusselläggande där utmaningen ligger i att det inte finns någon färdig mall att utgå från. 

Tolkaren måste därför själv ta ställning till hur det empiriska materialet ska tolkas samt hur 

detta ska fogas samman till en meningsfull helhet. Utgångspunkten i min tolkning och analys 

av materialet har varit att identifiera ett antal huvudteman som materialet ska sorteras efter. 

Formulering och val av olika teman kan enligt Widerberg (2002:144) göras på tre olika sätt. 

Man kan utgå från empirin, teorin eller framställningsformen.   
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I mitt arbete har jag främst använt mig av en kombination av de två förstnämnda 

förhållningssätten. Tematiseringen började redan i samband med mina studier av litteratur och 

tidigare forskning om lärande i arbetet och breddades sedan vid analysen av intervjumaterialet. 

Analysen av intervjuerna började med genomläsning av en transkriberad intervju där jag, i 

första hand, försökte förstå helheten av denna, för att sedan, genom att läsa olika delar av texten 

var för sig, även skaffa mig förståelse för dessa. Under läsningen av intervjuutskrifterna 

”filtrerades” först det empiriska materialet genom att sortera det efter de teoretiska begrepp som 

jag ville belysa lärandet med. Detta innebär att jag har helt enkelt sökte efter citat och uttryck 

som förklarade hur mina respondenter talade om sina erfarenheter av lärande i arbetet. 

Intressanta citat från varje respondent samlades under specifika teman för att jämföras med 

varandra där likheter och skillnader i respondenternas svar söktes.  

 

Under analysprocessen hade jag även ett empirinära förhållningssätt vilket innebär att jag var 

öppen för att se något nytt i materialet som skulle kunna utmana min förförståelse och 

existerande teorier om lärande i arbetet (Widerberg 2002:145). Alla frågor som fanns med i 

intervjuguiden och som sedan användes under intervjutillfällena har bidragit till resultatet. 

Undantaget är bakgrundsfrågorna, bland annat utbildningsbakgrund där svaren inte har 

konkretiserats i resultatet. 

 

 

3.4 Etiska överväganden 

I litteraturen (se exempelvis Kvale 1997:104; Widerberg 2002:30) betonas betydelsen av etiska 

aspekter vid forskningsarbete och att forskare alltid bör beskydda respondenternas integritet 

och vara förutseende och varsamma med att redovisa uppgifter som kan upplevas som känsliga 

för respondenterna. Som forskare bör man alltid väga undersökningens nytta mot eventuella 

negativa konsekvenser som kan uppstå. 

 

I denna studie har etiska aspekter beaktats utifrån de riktlinjer som utarbetats av Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR). De etiska riktlinjerna berör framförallt två 

huvudprinciper. Den första, forskningskravet, innebär att forskning bedrivs i syfte att bidra till 

samhällets utveckling (Vetenskapsrådet 2002:5). Genom att göra en empirisk studie var min 

förhoppning att bidra med en ny kunskap om lärande i arbetet och därmed gynna utvecklingen 

av samhället. 

 

Den andra principen, individskyddskravet, preciseras i fyra delkrav: informationskravet – 

forskaren skall informera deltagarna om studien syfte, samtyckeskravet – deltagarna bestämmer 

själva över sin medverkan i studien, konfidentialitetskravet – uppgifterna ska skyddas så att 

obehöriga inte kan ta del av dem, och nyttjandekravet – insamlade uppgifter ska endast 

användas för det ändamål de blivit insamlade för (ibid:7,9,11). I mitt arbete har 

individskyddskravet beaktats genom att samtliga respondenter informerats om frivilligheten att 

delta i undersökningen, likaså deras rättighet att när som helst kunna avbryta sin medverkan om 

de så önskar. Vidare har respondenterna meddelats om syftet med undersökningen, 
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tillvägagångssättet och dess användningsområde samt att konfidentialitet garanteras. 

Avidentifieringen skedde genom utlämnande av faktorer som på ett eller annat sätt hade kunnat 

leda till identifikation. 

 

 

3.5 Reliabilitet och validitet  

Inom forskningssammanhang finns olika inställningar till huruvida validitet och reliabilitet bör 

användas. I den klassiska definitionen handlar validitetsbegreppet om i vilken mån resultatet 

stämmer överens med verkligheten. Studerar forskaren det den tror sig studera? Reliabilitet 

beskriver hur väl resultatet motstår slumpens inflytande (Patel & Davidson 2003:106). Inom 

den kvalitativa forskningen är dessa två begrepp enligt Patel och Davidson (ibid.) 

sammanflätade i den utsträckning att kvalitativa forskare sällan använder begreppet reliabilitet. 

Istället får begreppet validitet en vidare innebörd och berör hela forskningsprocessen. 

 

Kvale (1997) föreslår tre grundläggande kriterier för validering där det första är 

hantverksskicklighet, det andra kommunikativ validering och det tredje pragmatisk validering. 

Validitet som hantverksskicklighet handlar om forskarens trovärdighet där 

hantverksskickligheten har stor betydelse. Vid bedömningen ser man inte bara till forskarens 

metoder utan också till forskarens person och moraliska integritet (ibid:218).  Pragmatisk 

validering handlar om förpliktelsen att handla i enlighet med tolkningar och här är den praktiska 

tillämpningsbarheten av resultatet viktig. Det innebär att läsare måste vara övertygade om att 

den gjorda analysen är trovärdig och att resultatet är användbart (ibid:224).  Kommunikativ 

validering innebär att kunskapsanspråkens giltighet prövas i dialog eller förhandlingar mellan 

olika samtalspartners, till exempel forskarsamhället, undersökningspersonerna eller en 

lekmannapublik (ibid:221).   

 

I relation till denna studie var hantverksskickligheten mest tveksam och ställdes på prov på 

grund av min bristande erfarenhet som intervjuare i forskningssammanhang. För att åtgärda 

mina brister som oerfaren intervjuare har jag, genom att spela in varje intervju, lagrat 

verkligheten för att i efterhand kunna transkribera och kontrollera att jag lyckats fånga den 

riktiga innebörden i respondenternas berättelser. Vidare har jag under intervjuerna ställt 

fördjupnings- eller följdfrågor för att försäkra mig om att jag korrekt har uppfattat det som 

respondenterna ville förmedla. Under arbetsgången har jag också erbjudit mina respondenter 

att läsa materialet och lämna synpunkter på hur jag har tolkat och analyserat deras svar. När det 

gäller mitt arbetes pragmatiska validitet har jag försökt att försäkra det på två olika sätt. För det 

första genom att beskriva och motivera mitt metodval vilket jag hoppas ger läsaren en klar bild 

av genomförandet och uppläggningen av min undersökning samt min datainsamling. Genom 

att detaljerat beskriva min datainsamlings- och analysprocess har jag velat ge läsare möjligheten 

att på egen hand bedöma materialets trovärdighet. Vidare har jag genom att använda citat i min 

analys eftersträvat att på ett trovärdigt sätt återge respondenternas tankar kring lärande i arbetet. 

 

En vanlig diskussion vid forskningssammanhang är, enligt Kvale (ibid:209), huruvida 

forskningsresultatet är generaliserbart och om slutsatserna kan vara användbara och giltiga i 
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andra sammanhang. Här vill jag poängtera att jag, med resultatet från denna studie, inte gör 

några anspråk på allmängiltighet. Detta med anledning av att mitt val av respondenter var 

begränsat till en liten grupp personer som hade den information som jag behövde med hänsyn 

till uppsatsens syfte. Urvalet är alltså för subjektivt och litet för att kunna representera 

kundtjänsthandläggare i allmänhet, men mina förhoppningar är att studiens resultat är 

godtagbart och tillförlitligt med hänseende till de individer som jag har intervjuat. En viss 

generalisering kan i sådana fall göras i relation till snarlika kontexter och situationer (Patel & 

Davidson 2003:106). 
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4 Analys och resultat  

I det här kapitlet presenteras och analyseras det empiriska materialet. För att få bättre 

överskådlighet har presentationen av materialet organiserats i två delar. I del ett besvaras 

studiens första fråga: Vilka erfarenheter ger kundtjänsthandläggarna uttryck för när det gäller 

lärande i arbetet? I del två besvaras studiens andra fråga: Vilka faktorer eller förhållanden 

motiverar kundtjänsthandläggarna till lärande i arbetet?  

 

 

4.1 Del 1 

I den här delen presenteras analysen och resultatet avseende respondenternas syn på och 

upplevelse av lärande i arbetet utifrån följande teman:  

 Lärande som ett brett begrepp. 

 Olika sätt att lära i arbetet. 

 Lärande som en självreflekterande process. 

 

 

4.1.1  Lärande som ett brett begrepp 

Under intervjuerna framkommer det att respondenterna uppfattar lärande i en vid mening och 

beskriver det på ett varierande sätt. Under intervjuerna betonar respondenterna olika betydelser 

av lärande där lärande avser både det resultat av läroprocessen och de kognitiva processer som 

sker hos individen och leder till resultatet eller förändring. Respondenterna beskriver också 

lärande som en samspelsprocess som äger rum mellan individen och kontexten som individen 

befinner sig i. Detta sätt att beskriva lärande stämmer överens med Granbergs (2004:56) syn på 

lärande och bekräftar teoretiska utgångspunkter om lärande som ett komplext begrepp. När 

respondenterna beskriver lärande utgår de från olika utbildningsaktiviteter som kurser och 

föreläsningar men också från självstudier, möten och konferenser. Dessa nämnda 

utbildningsaktiviteter kan kopplas samman med olika former av lärande och inkluderar både 

formell utbildning och informellt lärande i arbetet. Under intervjuerna poängterar 

respondenterna vikten av att ha en balans mellan formellt och informellt lärande. Vikten av 

balans mellan olika lärandeformer diskuteras av Ellström (1996a:10; 1996b:147) som 

förespråkar en kombination av läraktiviteter där formellt lärande integreras med informellt eller 

erfarenhetsbaserat lärande. 

 

När det gäller lärande i arbetet finns det en utbredd uppfattning att lärande är en kontinuerligt 

pågående process som kan vara både positiv och negativ (se exempelvis Ellström 1996a:11). 

Uppfattningen om lärande som process är bekräftad även i denna studie, ”man är aldrig mättad”, 

uttrycker en respondent och tillägger att det alltid finns något mer att lära sig oavsett hur mycket 

tid som ägnas åt lärande (respondent 5). Vidare framgår det under intervjuerna att 

respondenterna ser på lärande som något positivt och utvecklande för individen. Det positiva 

med lärande är, enligt respondenterna, att det främjar individens utveckling bland annat genom 

ökad kompetens i arbetet. Det finns en utmaning i själva lärandet som en respondent beskriver 
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som en ”drift som tar oss framåt” (respondent 2). Att respondenterna enbart beskriver lärande i 

arbetet som något positivt kan enligt Ellström (1996a:11) bero på att respondenterna har 

definierat lärande som en mer eller mindre medveten process och därmed uteslutit det negativa 

lärandet. Det negativa lärandet är oftast oavsiktligt och omedvetet till sin karaktär. 

 

 

4.1.2 Olika sätt att lära i arbetet 

Under intervjuerna beskriver respondenterna att den professionella utvecklingen sker 

kontinuerligt och att lärandet påbörjas redan när den anställde introduceras i arbetet. Vid 

anställningsstarten genomgår en nyanställd en sex veckor lång utbildning som tillhandahålls av 

arbetsgivaren i syfte att ge den nyanställde grundläggande kunskaper om socialförsäkringen, 

gällande författningar och verksamheten med mera. Under intervjuerna betonas vikten av att få 

en bred kunskap för att klara av de arbetsuppgifterna. 

 

Och då ska man lära sig om Försäkringskassans förmåner, särskilt de vi ska ha hand 

om när vi informerar. Det är väldigt bred kunskap som man behöver ha för att sitta 

på partner [Försäkringskassans kundcenter för partner]. (Respondent 1) 

 

Lärandet som sker i samband med introduktionen överensstämmer med det lärande som 

Ellström (1996a:10; 1996b:147) benämner som formellt lärande. Det formella lärandet är 

planerat och inriktat på att förse den nyanställda med grundläggande kunskaper som är 

nödvändiga för utförandet av arbetet. När respondenterna talar om lärande i den formella 

utbildningen beskrivs det i termer av att ”ta till sig” och ”lära in” information och fakta som 

sedan tillämpas i arbetet. Ett sådant lärande stämmer väl överens med Ellströms (1996b:149) 

definition av lärande som en kognitiv företeelse, det vill säga lärande som förenklat sett uppstår 

genom några steg. Dessa steg benämns som inkodning, tolkning, bearbetning och lagring samt 

tillämpning av information. Lärandet under introduktionen är även ett exempel på det som 

Ellström (1996a:22) kallar för anpassningsinriktat lärande eller ”produktionens logik”. De 

nyanställda förvärvar de kunskaper som är nödvändiga i arbetet genom anpassning till olika 

regler och rutiner som är givna för att säkerställa goda resultat. Detta resonemang kan relateras 

till Folkessons (2005:88) beskrivning av ett så kallad utifrånstyrt lärande. Att lärande är 

utifrånstyrt innebär att det finns någon annan än individen själv som styr över innehållet i 

lärandet och avgör vilka kunskaper som är angelägna. 

 

Utifrån intervjuerna framkommer även att initiativ till lärande kan komma inifrån och vara styrt 

av individens egna behov av att vidareutvecklas. Folkeson (2005:89) beskriver detta lärande 

som självstyrt och kopplar det till individens mognad och trygghet i det egna yrket. En trygghet 

som innebär att individen vågar lita på sin egen förmåga att bedöma vad som är viktigt att lära. 

Det skulle kunna innebära också att mer erfarna medarbetare vågar pröva nya vägar för att 

komma fram till problemlösning. Exempel på ett sådant lärande är det som sker inom ramen 

för extrauppdragen ambassadör och tekniksamordnare. Lärandet i dessa två extrauppdrag äger 

rum i samband med att uppdraget tilldelas samt via löpande utbildningar som hör ihop med 

respektive uppdrag. Respondenterna beskriver även ett lärande som inträffar då de, i egenskap 
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av ambassadör eller tekniksamordnare, utbildar sina kollegor. Det framkommer i intervjuerna 

att lärotillfällena som respektive uppdrag ger uppskattas av respondenterna. Vidare beskriver 

respondenterna att lärande sker när de får frågor från kollegorna som de måste utreda och 

reflektera kring. Således kan lärande via extrauppdrag ses som ett utvecklingsinriktat lärande 

där anställda ges en möjlighet till utveckling genom ökat handlingsutrymme och tilldelning av 

ansvaret att arbeta med utmanande frågor (Davidsson & Svedin 2004:59). 

 

Under intervjuerna framkommer att den inledande utbildningen enbart ger respondenterna de 

grundläggande kunskaperna som krävs för att klara av arbetsuppgifterna. Lärandet fortsätter 

därför kontinuerligt genom formella utbildningstillfällen som anordnas av arbetsgivaren i form 

av lärarledda utbildningar. Respondenterna uppger att de även utvecklas genom att genomgå 

olika webbaserade utbildningar i den så kallade kompetensportalen. Kompetensportalen är 

Försäkringskassans gemensamma elektroniska portal på intranätet som används i 

kompetensutvecklingssyfte. Respondenterna påpekar betydelsen av kompetensportalen som en 

viktig resurs för lärande. Detta bekräftar resultatet från tidigare forskning som har visat att 

förutsättningarna för lärande och individens utveckling i arbetet samvarierar med tillgången till 

verktyg och maskiner (se Davidsson & Svedin 2004:59). I och med att socialförsäkringen är ett 

brett område som ofta är föremål för förändringar är det svårt att hinna ikapp alla dessa 

förändringar och hålla all information och fakta i minnet. Därför är kompetensportalen och 

intranätet i övrigt viktiga hjälpmedel i respondenternas lärande. Lärandet via 

kompetensportalen bygger i stor utsträckning på självstudier som är frivilliga, det vill säga att 

en anställd på eget initiativ kan anmäla sig till och genomföra en webbutbildning.  

 

Vi har ju någonting som heter kompetensportalen där det ligger webbaserade 

utbildningar främst inom olika områden, till exempel enstaka försäkringar och så 

vidare. Där kan man ju gå och anmäla sig och så kan man göra en sådan här 

webbutbildning på eget initiativ om man vill, så visst finns det. (Respondent 1) 

 

Respondenterna upplever att det finns möjligheter och potential till lärande i arbetet, dock under 

förutsättning att individen själv är aktiv i sitt lärande, något som Egidius (2009:195) kallar för 

kunskapande. Dessutom uppfattar respondenterna att möjligheterna till inlärning beror på deras 

lust och vilja att utnyttja den lärandepotential som finns på arbetsplatsen vilket av Gustafsson 

(2004:72; 87) beskrivs som viktiga förutsättningar för anställdas utveckling och lärande i 

arbetet.  

Från intervjuerna framgår också att en del av kunskapen eller informationen om 

socialförsäkringen inte kan tillgodogöras genom läsning av vägledningar eller andra 

stöddokument eftersom vissa saker inte finns nedskrivna någonstans. Istället lär sig de anställda 

i praktiken genom olika situationer som uppstår samt tar hjälp av sina arbetskollegor och deras 

erfarenheter. Exempel på sådana situationer är när kundtjänsthandläggarna samtalar om 

socialförsäkringen i fikarummet eller träffas i korridoren och diskuterar intressanta frågor som 

de har fått under samtal med kunderna. Vanligast är dock att det handlar om tillfällen då 

kundtjänsthandläggarna får frågor från kunderna som de inte kan besvara på egen hand utan 

vänder sig till någon av sina närmaste kollegor för att få hjälp. I sådana situationer lyfts även 
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fokus från individen som ensam aktör i den formella lärandeprocessen och betydelsen av 

interaktion för lärande betonas i det kontextuella lärandesammanhanget (Folkeson 2005:93). 

Respondenternas sätt att beskriva lärande i vardagsarbetet stämmer också överens med det 

lärande som Ellström (1996a:10; 1996b:147) kallar för informellt lärande. En respondent 

beskriver det enligt följande: 

 

Oftast lär man sig mest då när man går och pratar med någon annan och så försöker 

man hjälpas åt om man har fått en fråga från kunden eller något det är ju oftast då 

man lär sig och så har det ju ofta varit här att man själv får ta tag i det och liksom 

ja riktigt läsa sig in i det eller grotta ner sig. (Respondent 3) 

 

Det informella lärandet förekommer också i form av erfarenhetsutbyte under planerade och 

organiserade möten. Dessa kallas, enligt respondenterna, för verksamhetsmöten och där har de 

som kundtjänsthandläggare möjlighet att framföra frågor till specialister rörande diverse 

problem som de har stött på i arbetet. Respondenterna uttrycker att de vid dessa tillfällen även 

har möjlighet att lära av varandra och ta del av varandras erfarenheter. Under mötena är det 

dessutom vanligt att kollegorna delar med sig av ”småtips”. Det kan handla om olika saker, 

exempelvis tips om snabbkommandon eller att man kan titta på en annan systembild för att få 

fram mer eller annan relevant information.  

 

När man får prata och diskutera olika saker så kan det komma upp ja saker som 

någon annan gör som kanske underlättar, då får man ta del av deras kunskap. 

(Respondent 3) 

 

Kommunikationsprocesserna är viktiga i det kontextuella lärandet där dialogen bidrar till att 

erfarenheter och föreställningar synliggörs och kan delas med andra arbetskollegor (Ohlsson 

1996:139). Genom att diskutera frågor med kollegor underlättas arbetet och därmed frigörs tid 

som kan användas till andra saker än att bli fast i vissa frågor. 

 

 

4.1.3 Lärande som en självreflekterande process 

Under intervjuerna beskriver respondenterna även lärande som en självreflekterande process. 

Det innebär att man vid olika tillfällen kliver ur arbetsförhållandet för att medvetet reflektera 

över det egna sättet att förstå och bearbeta ett visst problem i arbetet (Sandberg & Targama 

1998:86f). En respondent menar att om man får ha avstånd till problemet blir det enklare att 

komma på lösningen. 

 

Oftast i direkt anslutning till att man har avslutat det samtalet där den här komplexa 

frågeställningen var då kan man…ja…ska man säga vila från telefonen ett tag, ett 

par minuter bara, och låta det här sjunka in och liksom kanske gå in och kika i 

vägledningen som jag sade förut, och för att kunna söka och se ett samband eller 

liksom: ’Hur var det nu? Var det verkligen så eller hur hänger det ihop? Finns det 

något, samordnas de här olika ersättningarna?’ Till exempel, eller ja för att utvidga 

och få mer klarhet i den frågeställningen. (Respondent 1) 
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Respondentens beskrivning av situationen ovan går knyta till Folkessons (2005:85) referat av 

David Kolbs teori om erfarenhetsbaserat lärande. Tonvikten i denna teori ligger på att konkret 

erfarenhet är grunden till allt lärande. Vad gäller respondentens förhållningssätt till handling 

kan det närmast beskrivas som utvärderande (Ellström 1996a:31). Respondenten har förmågan 

att distansera sig och på ett medvetet sätt analysera sitt handlande. Respondenten betraktar 

frågan ”på avstånd” och söker kopplingar till annat samt drar paralleller och försöker se 

sammanhang och mönster. Det framgår även av citatet att respondenten ifrågasätter och 

problematiserar det egna handlandet genom att fråga sig ”var det verkligen så” samt även 

försöker uppmärksamma konsekvenser genom att utvidga och få mer klarhet i den 

frågeställningen.  

 

 

4.2 Del 2 

I detta avsnitt analyseras studiens resultat avseende de faktorer som enligt respondenterna har 

betydelse för lärande i arbetet. Från intervjuerna har det framkommit att såväl organisatoriska 

som subjektiva faktorer påverkar respondenternas möjligheter till lärande i arbetet. Materialet i 

detta avsnitt är organiserat utifrån följande teman:  

 Kundinriktat arbete.  

 Utmaning och variation i arbetet. 

 Organisering och ledningen av arbetet.  

 Arbetslagens sammansättning och ett öppet förhållningssätts betydelse för lärande.  

 Subjektiva faktorers inverkan på lärande. 

 

 

4.2.1 Kundinriktat arbete  

Under intervjuerna framkommer att kundtjänsthandläggarnas arbete är kundinriktat där 

huvuduppgiften handlar om att ge kunderna service genom att besvara olika frågor kring 

socialförsäkringen. Att arbetet är kundinriktat tycks ha stor betydelse för respondenternas 

engagemang för lärande. Betydelsen av krav från kunder återfinns även i Skules (2004:14) 

studie om villkor för informellt lärande. Den största utmaningen anser respondenterna i 

föreliggande studie vara att behärska socialförsäkringen eftersom ett felaktigt eller missvisande 

svar kan ha stora konsekvenser för en annan människa. En respondent förklarar det enligt 

följande: 

 

Får inte kunden rätt svar då blir ju den enskilde ute i landet drabbad och det kan 

slå väldigt fel så det är det som motiverar mig att det finns en ensam individ där 

ute någonstans som behöver min hjälp. (Respondent 2) 

 

Citatet pekar på att respondenternas motivation till lärande är nära kopplad till upplevelsen av 

arbetets meningsfullhet, kunskaper om arbetets resultat samt ett personligt ansvar för det 

resultat som uppnås. Ytterligare drivkraft för lärande och utveckling finner respondenterna i 

viljan att utföra sitt arbete väl vilket framförallt innebär att ge bra service till kunderna och 
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bemöta deras behov på rätt sätt. Respondenterna svarar bland annat att ”jag lär mig för att kunna 

göra mitt jobb på ett bra sätt” (respondent 5) eller ”jag lär mig för att jag måste om jag vill göra 

ett bra jobb” (respondent 1) när en fråga om varför respondenterna lär sig i arbetet ställs. 

Samtidigt lyfter respondenterna fram själva bemötandet av kunderna som en viktig del i deras 

arbete och det är således bland annat viktigt att träna på samtalsteknik. Dessa faktorer kan enligt 

Ellström (1996a:40) ha betydelse för utveckling av inre motivation som drivkraft för lärande.  

 

 

4.2.2 Utmaning och variation i arbetet  

Även om respondenterna i huvudsak utför samma arbetsuppgifter varje dag upplever de att 

arbetet bjuder på utmaningar och variation. Detta förklarar respondenterna med att 

socialförsäkringen är ett brett och stort område och därför kan förfrågningarna från kunderna 

handla om mycket olika saker och frågorna kan vara mycket varierande. Som exempel på 

utmanande situationer i arbetet nämner respondenterna olika förändringar som uppstår när 

lagändringar aktualiseras, processer eller rutiner ändras eller vid tillkomst av nya 

arbetsuppgifter.  

 

Av empirin framgår det också att de konsekvenser som uppstår med anledning utav variation i 

frågorna upplevs på olika sätt av respondenterna. Å ena sidan uppfattas varierande 

frågeställningar som fördelaktiga för lärande i den meningen att nya frågor ställer individen i 

en ny situation som individen tvingas att reflektera kring vilket leder till utveckling av ny 

kunskap. Å andra sidan uttrycks en upplevelse av att variationen kan vara en faktor som skapar 

en känsla av otrygghet i arbetet. En respondent återger följande: 

 

Det är väldigt mycket att göra vissa dagar och vissa veckor, då hinner man inte ta 

in så mycket utan då matar man bara information utåt. (Respondent 3) 

 

Resonemangen bekräftar Ellströms (2004:24) påstående att arbetsuppgifternas utformning och 

komplexitet har stor betydelse vad gäller att begränsa eller möjliggöra lärande i arbetet. För att 

arbetet ska vara gynnsamt för lärande måste arbetsuppgifterna innebära någon utmaning för 

individen eftersom lärande handlar om att bryta rutiner och skapa förutsättningar för avlärande 

och för nylärande (Ellström 1996a:37). En viktig förutsättning för att lärande ska kunna ske är 

dock att graden av arbetsuppgifternas komplexitet är tillräckligt hög (Ellström 2006b:166).  

 

 

4.2.3 Organisering och ledning av arbetet 

Under intervjuerna framkommer det att respondenternas arbete är organiserat efter ett schema 

och styrt av olika riktlinjer där lagar och regler måste följas. Detta kan enligt Ellström (2004) 

vara hämmande för lärande i arbetet. Enligt Ellströms (2004:24f; jmf. Davidson & Svedin 

2004:58) definition av lärande är individens lärande direkt sammankopplat med 

handlingsutrymmet och möjligheterna som individen har att påverka omgivningen genom eget 

handlande. En respondent menar att mycket utrymme för egen planering och handling inte 
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existerar i deras vardag (respondent 5). Trots att arbetsplaneringen tycks ligga fast och 

utrymmet för initiativtagande eller möjligheterna till att pröva nya handlingsalternativ, objektivt 

sett, är mycket begränsade förmedlar flera respondenter ett intryck av att de upplever att 

möjligheterna till handlingsfrihet till viss grad existerar. Det framgår att respondenterna, inom 

ramen för regelverket, i viss utsträckning kan påverka arbetets planering på lokal nivå. En 

respondent uppger följande som exempel på handlingsfrihet: 

 

Skulle det vara väldigt, väldigt, lugnt att det inte ringer in så många till oss, istället 

för att sitta och vänta ut telefontiden så kan man faktiskt gå och säga till sin chef att 

’kan du ta och lägga in handläggning på mig för nu går jag och jobbar med lite 

handläggning för det är så pass lugnt’. Där har vi ju litegrann vad det handlar om 

handlingsfrihet, att man tar initiativ till att göra någonting annat då. Så det finns ju. 

(Respondent 1) 

 

En viktig fråga i detta sammanhang är hur relationen mellan chefer och anställda hanteras i en 

lokal kontext. Under intervjuerna framkommer att respondenterna anser att chefernas stöd har 

stor betydelse för att medarbetarna ska bli engagerade i lärande i arbetet. En respondent menar 

att chefens största utmaning ligger i att uppmuntra och stödja lärande genom att ”ingjuta 

självförtroende hos medarbetarna” (respondent 4). När det gäller frågan om hur chefer och 

ledare skall agera för att uppmuntra anställda till lärande menar Ellström och Ekholm 

(2004:153) att ledningen har stor betydelse för att stimulera lärande och utveckling hos de 

anställda genom att exempelvis skapa tillfällen där personalen kan reflektera över olika 

arbetssituationer för att utbyta erfarenheter. Under intervjuerna framgår också att ledningen 

uppmuntrar till lärande genom att exempelvis organisera olika utbildningstillfällen, 

medlyssning och möten men att deras stöd framförallt riktas mot lärande som avser anpassning 

inom den dagliga verksamheten, istället för ett utvecklingsinriktat lärande.  

 

En nödvändig förutsättning för ett utvecklingsinriktat lärande är enligt Ellström (2004:25ff) att 

ledningen och cheferna tar tillvara på de anställdas potential och uppmuntrar initiativtagande 

och kreativt tänkande. Utifrån intervjuerna framgår det också att de anställda i viss mån 

uppmuntras till kreativt tänkande genom förslagsverksamheten. Respondenterna berättar att de 

kan lämna förbättringsförslag och att cheferna uppmuntrar dem till detta. En respondent 

förklarar dock att rutinerna kring förbättringsarbetet är fasta och styrda uppifrån vilket minskar 

handlingsutrymmet för de anställda (respondent 6). Ett arbete med en låg grad av autonomi har 

en hämmande effekt på ett utvecklingsinriktat lärande genom att det minskar individens 

handlingsfrihet och kreativitet i arbetets genomförande (Ellström 2004:25ff). 

 

Ytterligare en viktig ledningsfunktion i att stödja lärande är att skapa de materiella resurser, och 

då inte minst tid, som enligt respondenterna är nödvändigt för att få anställda att engagera sig i 

lärande på arbetsplatsen. I fråga om tid framkommer under intervjuerna ett dilemma om hur 

mycket tid som ska avsättas för personalens lärande i en arbetsorganisation. En respondent 

menar att allt lärande kräver tid, men framförallt det lärande som definieras som 

utvecklingsinriktat. Respondenten menar att tid för utveckling eller ”djupdykning” och 

”specialisering” inom ett visst område i socialförsäkringen saknas (respondent 4). Problemet 

har uppmärksammats av Anderssons och Dalekes (2009) i studie om hur arbetets organisering 
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möjliggör organisatoriskt lärande vid förändringsarbete. Författarnas slutsats var att bristen på 

tid utgör ett hinder för de anställdas personliga utveckling och lärande samt utveckling av 

Försäkringskassan som en lärande organisation. Per-Erik Ellström (1992 i Nilsson 2003:61) 

uppmärksammade, i en studie om lärande organisationer, betydelsen av tid för att lärande ska 

kunna ske. Ur ett lärandeperspektiv är det enligt Ellström av stort vikt att finna en balans mellan 

å ena sidan produktion och handling och å andra sidan lärande och reflektion. Denna distinktion 

mellan två lärandeaspekter antas inte enbart avspegla olika sätt att tänka kring lärande i 

arbetslivet, men också olika sätt att i praktiken organisera ett arbetsrelaterat lärande. 

 
Vidare framgår det under intervjuerna att feedback är viktigt för det engagemang anställda har 

för lärande. En respondent beskriver betydelsen av återkoppling från chefer som en slags 

”morot” som gör att man känner sig uppskattad som anställd och därmed bli mer motiverad till 

att lära sig (respondent 2). Här finns också stöd till Ellingers (2005:400) slutsats om att feedback 

och erkännande till medarbetare fungerar som en bra strategi som chefer kan använda för att 

uppmuntra anställda till lärande. Samtliga respondenter delar dock åsikten att det stöd som 

förekommer och ges i arbetet i första hand är från den närmaste chefen medan kontakt med 

övriga chefer förekommer i liten utsträckning.  

 

Ytterligare en aspekt som är relaterad till ledningen och organiseringen av verksamheten är de 

anställdas delaktighet i planering och utveckling. Från intervjuerna framkommer det att 

kundtjänsthandläggarnas delaktighet och möjligheter att påverka verksamhetsplaneringen på 

organisationsnivå är mycket begränsade. Under intervjuerna framgår det tydligt att det enbart 

är ledningen som sitter och planerar verksamheten, utan att involvera de anställda:   

 

Det känns som att arbetsledningen är väldigt rädd för att ta hjälp utav underställd 

personal när det gäller utveckling av verksamheten. (Respondent 4) 

 

Det är inte många förslag där man bjudit in synpunkter från underställd personal 

utan man har hela tiden suttit i chefsgrupper och tagit fram ett förslag. (Respondent 

6) 

 

När det gäller frågan om arbetets organisering överensstämmer respondenternas sätt att tänka 

med Ellströms och Ekholms (2004:154) syn på betydelsen av anställdas delaktighet i planering 

och utvecklingen av verksamheten för individens lärande i arbetet. Enligt Ellströms och 

Ekholms syn på delaktighet finns det potential för att främja de anställdas lärande och 

nytänkande i arbetet, men också potential för utveckling av verksamheten. När det gäller 

delaktighet i verksamhetsplaneringen kan det enligt en respondent (respondent 4) innebära att 

man tar en konkret uppgift och försöker ta fram en förenkling av arbetsgivartjänsten. 

Arbetsgivartjänsten är en e-tjänst som Försäkringskassan erbjuder arbetsgivare där dessa 

exempelvis kan sjukanmäla sina anställda till Försäkringskassan eller lämna olika uppgifter 

som behövs för Försäkringskassans handläggning. 
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4.2.4 Arbetslagens sammansättning och ett öppet förhållningssätts betydelse 

för lärande 

Utifrån intervjuerna framgår det att det finns ett öppet förhållningssätt mellan 

kundtjänsthandläggarna och tillgängligheten på arbetsplatsen. När respondenterna beskriver sin 

arbetsplats framkommer det att de arbetar i en bra arbetsmiljö med ett öppet kontorslandskap. 

Den generella uppfattningen bland respondenterna är att ett öppet kontorslandskap bidrar till 

ett naturligt informationsflöde. Vidare betonar respondenterna att ett öppet kontorslandskap och 

tillgänglighet mellan medarbetarna påverkar deras känsla av trygghet vilket i sin tur lämnar 

intryck på lärande och arbetets utförande.  

 

[…] det kan vara en väldig trygghet när man känner sig ”go” med gruppen, man har 

hittat ett samarbetssätt och man känner sig trygg med att man sitter här och då 

behöver jag inte tänka på min arbetssituation utan då kan jag koppla bort den och 

koncentrera mig på kunden. (Respondent 4) 

 

Citatet bekräftar också att lärande har en tydlig social dimension och att kunskap skapas i 

interaktion och samspel med andra. Ellinger (2005:404; jmf Davidsson & Svedin 1996b:236) 

har i sina studier kommit fram till att det interaktiva kunskapssökandet också präglas av 

öppenhet och att en kultur som främjar öppenhet och tillgänglighet mellan de anställda med 

möjligheten att fråga varandra har en positiv inverkan på det informella lärandet. Möjligheten 

till att samtala med varandra främjar utvecklingen i lärandet genom att nya frågor och 

vändningar på saker och ting träder fram. Ett sådant lärande förutsätter också en beredskap hos 

den lärande för omvärdering av tidigare kunskap. En respondent (respondent 6) menar att 

lärande i samspel med andra ”öppnar dörrar” för individen, som kunnig arbetare blir man 

efterfrågad och uppskattad på arbetsplatsen och ” ju mer man är påläst blir man mer intressant 

och mer människor låter en att vara med eftersom kunskapen tilltalar dem”.  Att se lärande ur 

detta perspektiv förutsätter också att lärandet är kontextbundet och att det inte kan studeras 

isolerat från de begränsningar och möjligheter som kännetecknar kontexten (Ellström 

1996a:18; 1996b:150). 

 

Under intervjuerna betonade respondenterna också betydelsen av enhetsgruppernas 

sammansättning och dess betydelse för lärande och arbetets utförande. Det framgår också att 

vissa kundtjänsthandläggare är väldigt insatta i en viss del av socialförsäkringen, det kan sägas 

att det finns en form av ”områdesspecialisering”.  

 

Man lär sig också efter tidens gång liksom att ’ja just ja, jag går bort till ’Kalle 

Karlsson’ för att han är ju riktigt bra på bostadstillägg. (Respondent 1) 

 

Lärandet i detta sammanhang präglas enligt Folkesson (2005:88) av obalans och asymmetri i 

kunskap och handlar mer om att överföra kunskap än att reflektera över och utveckla ny 

kunskap. Att individen har en tilltro till de mer erfarna kollegorna eller ”experterna” och inte 

ifrågasätter deras kunskap kan vara ett resultat av viss osäkerhet och otrygghet i yrkesrollen. 

Ett sådant lärande kan dock enligt Folkesson (2005) vara relevant om individen är nyanställd 

och saknar erfarenhet av arbetet. Denna form av lärande innebär att reflektion sker på en 
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grundläggande nivå där individen lär sig att handla i relation till en situation där uppgifter och 

mål antas vara givna. Det betyder med andra ord att individen lär sig olika rutiner för att kunna 

rätta sig efter och bli en del av en kultur som finns i yrket och på arbetsplatsen. Resonemanget 

går att jämföra med Ellströms (1996b:151; 1996a:22) beskrivning av anpassningsinriktat 

lärande. Ett anpassningsinriktat lärande är en viktig form av arbetsplatslärande, men om 

anpassningen leder till ett handlande som aldrig problematiseras kan det enligt Ellström 

(1996a:22 jmf. Folkesson 2005:88) leda till att ett utvecklingsinriktat lärande förhindras. 

Resonemanget kan också relateras till Ellströms och Ekholms (2004) studie av lärande i 

omsorgsarbetet. Utifrån lärandets perspektiv är det av stor vikt att det i ett arbetslag finns en 

balans mellan heterogenitet och homogenitet när det bland annat gäller erfarenheter och 

kunskaper. 

 

Under intervjuerna framgår det att en stor del av lärandet sker spontant genom 

erfarenhetsutbyten mellan kundtjänsthandläggarna. Det framkommer också att 

informationsspridningen från dessa tillfällen är begränsad och att informationen enbart är 

tillgänglig för dem som deltar direkt. En respondent menar att det är en brist att informationen 

som en enskild kundtjänsthandläggare får reda på vid dessa tillfällen inte går vidare till resten 

av arbetsgruppen. Respondenten anser att bättre rutiner bör utvecklas för att sprida information 

och kunskap som skapas i dessa spontana erfarenhetsutbyten. 

 

Så att information blir tillgänglig till alla och att ’nu har vi upptäckt det här, och 

den här frågan fick vi, och det här löste vi det med’ – det hade varit en jättebra 

kanal, särskilt för nya också att kunna få information om sådana saker som kanske 

är speciella. (Respondent 2) 

 

En respondent påpekar dessutom att det spontana erfarenhetsutbytet för med sig en stor risk att 

eventuella felaktiga svar på frågor kan leva vidare eftersom de inte utsätts för reflektion och 

diskussion. Respondenten har en kritisk inställning till kunskap och anser att kunskap inte kan 

tas för givet utan måste hela tiden värderas och omvärderas genom att ”stöta och blöta 

kunskapen” (respondent 4). En sådan syn på kunskap innebär också individens beredskap för 

omvärdering av tidigare kunskap och arbetssätt. Detta resonemang kan kopplas med ett lärande 

som är självstyrande och utvecklingsinriktat, vilket är motsatsen till en syn på lärande där 

arbetet är en statisk process med fasta upprepningar av mönster och rutiner. Ellström 

(1996b:153) talar om olika lärandenivåer och använder begreppet ”kreativt lärande” som 

betecknar det lärande där den lärande själv värderar sitt resultat. 

 

 

4.2.5 Subjektiva faktorers inverkan på lärande  

Under intervjuerna framkommer, slutligen, att nyfikenhet och intresse för ämnet är av stor vikt 

för individens engagemang i lärande. En respondent berättar att hon skulle bli alldeles för 

uttråkad om hon inte lärde sig något nytt varje dag eller i alla fall inte var nyfiken på saker och 

ting (respondent 4). En annan viktig faktor för lärande är självförtroende. Respondenten tycker 

att motivationen för lärande och individens självförtroende går hand i hand, ”har du 
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självförtroende, att du känner att det här behärskar jag så blir du en bra yrkesarbetare också” 

(respondent 4). En annan respondent uttrycker att hon gärna fördjupar sig lite extra i vissa 

ämnen som hon anser vara mer intressanta, ”jag kan liksom grotta ner mig i någonting bara för 

att jag tycker att det är roligt” (respondent 2). Berg och Chyung (2008:8) har i en studie 

konstaterat att motivationen till lärande kan bero på intresset för arbetsuppgifterna.  

 

Föreliggande studie visar att respondenterna förhåller sig olika till lärande och har olika hög 

ambitionsnivå och vilja att lära. Detta kan enligt Ellström (1996a:40) bero på individernas olika 

syn på värdet av lärande och individuell utveckling. Dessa faktorer är i sin tur beroende av en 

individs tidigare erfarenheter av lärande. En respondent uttrycker att hon nöjer sig med att 

kunna det som är nödvändigt för att klara arbetet: 

  

Nej, jag tycker nog att nu har jag varit här så länge och känner att det är ju liksom 

det här området jag är på så det är väl där jag är. Jag har inga ambitioner. Det räcker 

liksom med det, inte ta åt mig en massa andra uppgifter eller något utöver det 

vanliga för det brukar bara ställa till det känns det som. Så jag söker inte de 

utmaningarna. (Respondent 3) 

 

Respondenten förmedlar att hon anser att det är tydligt att hon vågar lita och tro på sig själv 

samt att hon har en förmåga att avgöra vad som är viktigt för att kunna utöva sitt arbete på bra 

sätt. Detta kan kopplas med Illeris (2007:245) förståelse av vuxnas lärande där huvuddragen är 

att vuxna är obenägna att engagera sig i lärande som de inte kan se meningen med eller som de 

inte har något intresse av. En respondent beskriver det på följande sätt: 

 

Man måste vilja lära sig detta för att kunna jobba med det. Och man måste även 

förstå innebörden i det här att du behöver detta för att kunna bli bra i ditt arbete och 

bli professionell i ditt arbete. (Respondent 4) 

 

Ser man lärande ur ett sådant perspektiv blir det också svårt för arbetsgivaren att uppmuntra 

individen till att delta i olika lärandeaktiviteter. Ghoshals och Grattons (2003:3) studie visar att 

ansvaret för lärande till största delen ligger på individen där individen själv blir ansvarig att 

ständigt uppdatera sina kunskaper och vara öppen för lärande i arbetet.  
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5 Sammanfattande diskussion 

I det här kapitlet dras trådarna samman och en redogörelse för vad undersökningen kommit 

fram till presenteras. Inledningsvis diskuteras slutsatserna samt huruvida syftet med 

undersökningen har uppnåtts och om forskningsfrågorna har besvarats. Sedan följer en 

diskussion kring slutsatserna samt reflektion över skrivandeprocessen. Kapitlet avslutas med 

ett förslag på vidare forskning. 

 

 

5.1 Slutsatser 

Det övergripande syftet med denna studie var att fördjupa mina kunskaper kring lärande i 

arbetet, mer specifik var avsikten att skapa en förståelse för hur individer själva upplever sitt 

lärande och vilka omständigheter som motiverar dem till lärande. Studiens syfte ledde till 

formuleringen av två forskningsfrågor som har eftersträvats att besvaras.  

 

Den första frågan som denna studie sökte svar på är: Vilka erfarenheter ger 

kundtjänsthandläggarna uttryck för när det gäller lärande i arbetet? Av resultatet framgår att 

lärandet existerar på den undersökta avdelningen på Försäkringskassan. Det framgår också att 

såväl formellt som informellt lärande har stor betydelse för respondenternas utveckling. Studien 

visar att det formella lärandet sker genom formella lärandesituationer, bland annat interna 

utbildningar och kurser som kontinuerligt organiseras och erbjuds av arbetsgivaren. Lärandet i 

detta sammanhang kan ses som anpassningsinriktat och icke självstyrande eftersom initiativ 

och ansvar för lärandetillfällena kommer från någon annan än individen själv. Resultatet visar 

också att en del av lärandet har en mer informell karaktär som sker frivilligt och på individens 

egna initiativ i form av utvecklingsinriktat lärande. En stor del av det informella lärandet sker i 

samband med olika webbutbildningar som bygger på självstudier eller i samband med olika 

uppdrag där individen har möjlighet att själv avgöra vad som behöver utvecklas och utifrån 

detta medvetet försöker finna svar på olika frågor. Den största delen av det informella lärandet 

sker dock spontant i samarbete mellan kollegor och grundas på en obalans eller asymmetri i 

kundtjänsthandläggarnas kunskap. Det innebär att kunskapen redan finns i arbetsgruppen och 

att lärandet sker genom kunskapsöverföring från den som innehar kunskap till den som ska 

läras.  

 

Studiens andra forskningsfråga är: Vilka faktorer eller förhållanden motiverar 

kundtjänsthandläggarna till lärande? Av resultatet går det att tyda att den sociala dimensionen, 

det vill säga, individens vilja, nyfikenhet och motivation är av stor betydelse för 

respondenternas syn på lärande. Resultatet pekar på en allmän upplevelse av att 

respondenternas motivation till lärande är nära kopplad till upplevelsen av arbetets 

meningsfullhet och förståelsen av sitt arbete, samt kunskap om arbetets resultat och ett 

personligt ansvar för det resultat som uppnås. Resultatet visar att drivkraften och motivationen 

till lärande och utveckling i första hand styrs av respondenternas strävan efter att göra ett bra 

jobb. Arbetet handlar om att ge service till kunderna och inre motivation skapas utifrån en 
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ansvarskänsla i att kunna möta kundernas behov. Resultatet visar att motivationen till lärande 

även kan bero på individens intresse för själva ämnet och utbildningsinnehållet.  

 

Av resultatet framgår det också att det, utöver de subjektiva faktorerna, även finns 

organisatoriska faktorer som har stor betydelse för respondenternas lärande på arbetsplatsen. 

Respondenterna påpekar att det inte finns utrymme för reflektion på grund av tidsbrist och 

arbetsbelastning. Vidare framgår det av resultatet att respondenterna värdesätter handlingsfrihet 

och delaktighet i arbetsplaneringen och genomförandet av arbetsuppgifterna. Dock framgår det 

tydligt att arbetet är styrt av lagar och regler som begränsar respondenternas handlingsfrihet 

och möjlighet till att delta i planering och organisering av arbetet.  

 

Brist på handlingsfrihet, möjlighet till reflektion och dialog samt begränsad delaktighet i 

beslutsfattande om verksamhetens utformning ser jag som hinder för lärande i arbetet. En 

arbetsmiljö som inspirerar individen till lärande och utveckling ska enligt min uppfattning vara 

kreativ och uppmuntra individen till att tänka själv och våga handla samt bidra med egna 

förslag. Att hitta en balans mellan autonomi och standardisering när gäller arbetets utförande 

anser jag vara en viktig faktor för att stimulera individens utveckling och lärande i arbetet.  När 

det gäller att stimulera och stödja lärande är min tolkning av resultatet att chefer och ledning 

har en betydelsefull roll och att feedback är en bra strategi som de kan använda för att 

uppmuntra individen till lärande och utveckling.  

 

 

5.2 Diskussion 

För att tydliggöra min position vill jag säga att de epistemologiska och teoretiska 

utgångspunkterna som jag har lutat mig mot i denna studie tar utgång i det handlingsteoretiska 

perspektivet. Det handlingsteoretiska perspektivet tar hänsyn till olika sidor av lärande och 

betonar betydelsen av både individens kognitiva processer och den kontext inom vilken lärandet 

sker (Ellström 1996a; 1996b). I likhet med Ellström (ibid.) anser jag att både det kognitiva och 

det kontextuella perspektivet behövs för att förstå hur lärande sker. Perspektiven kompletterar 

varandra och ger en bred bild av lärande och därför anser jag att dessa perspektiv är en lämplig 

teoretisk kombination som har givit mig möjligheten att besvara studiens syfte och 

forskningsfrågor.  

 

I studien har jag använt en kvalitativ forskningsmetod med hermeneutisk ansats. Det empiriska 

materialet har insamlats med hjälp av halvstrukturerade intervjuer vilka har möjliggjort att, 

genom frågor och tolkningar, kartlägga respondenterna tankar och upplevelser av lärande i 

arbetet. Eftersom jag är anställd på Försäkringskassan undrade jag till en början kring vilka 

konsekvenser organisationsvalet kommer att ha på min studie. På vilket sätt kommer min 

förförståelse att påverka min objektivitet och tolkningsförmåga? Såhär i efterhand kan jag 

konstatera att detta inte har utgjort en begränsning utan jag anser snarare att det har bidragit till 

att öka studiens validitet, det vill säga trovärdighet. Detta hör ihop med min förkunskap, om 

organisationen i fråga, som har underlättat för mig att förstå respondenternas sätt att tänka kring 

lärande.  
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Emellertid kunde min förförståelse ha haft negativa konsekvenser i form av att jag kunde ha 

tagit för mycket för givet och därmed ha gått miste om viktiga perspektiv vid analys och 

tolkning. Detta är en risk vid varje studie om man som forskare inte ägnar sig åt reflexivitet. 

För att undvika det har jag under varje intervju ställt följdfrågor för att säkerställa att jag inte 

har missuppfattat och feltolkat respondenternas uttalanden. Här vill jag även poängtera att min 

ambition under arbetsgången har varit att beskriva genomförandet och tillvägagångssättet på ett 

sakligt sätt för att öka forskningsresultatets validitet. 

 

Vad gäller studiens genomförande har merparten av arbetet fortskridit planenligt, men allt har 

inte varit felfritt och det finns antagligen fler områden, än de som jag är medveten om, som 

hade kunnat göras bättre. Det som huvudsakligen varit ett problem i studien är bristen på 

erfarenhet. Att jag inte hade någon riktig uppfattning om hur själva processen ser ut samt min 

bristande erfarenhet som intervjuare gjorde att jag kände mig osäker under studiens 

genomförande. Detta begränsade min nyfikenhet och kreativitet som i sin tur, enligt Widerberg 

(2002) är en viktig förutsättning för god kvalitativ forskning. Jag är även medveten om att en 

större och mer varierande urvalsgrupp troligtvis hade möjliggjort en mer nyanserad analys. 

Därför vill jag påpeka att studiens resultat enbart är giltigt för de personer som deltagit i denna 

studie. Om undersökningen hade utförts med andra deltagare eller deltagare spridda på olika 

avdelningar inom Försäkringskassan hade resultatet eventuellt sett annorlunda ut. 

 

Till sist vill jag nämna att det har varit svårt att vara nyskapande. Detta är ett resultat av att 

lärande i arbetet är ett område som redan har undersökts och därför har det varit svårt att tillföra 

ny kunskap om lärande. Styrkan med att undersöka något som redan har en kunskapsbas är 

emellertid att föreliggande studie bland annat visar att det i praktiken finns utrymme för olika 

former av lärande, formella och informella, vilket bekräftar och stämmer överens med mina 

teoretiska utgångspunkter. Resultatet visar även på betydelsen av olika faktorer för lärande i 

arbetet. För att lärande ska kunna ske i arbetet krävs en rad objektiva förutsättningar men även 

en subjektiv beredskap att lära och att utnyttja den lärandepotential som finns på arbetsplatsen. 

En viktig slutsats är i alla fall att det informella lärandet som sker i och genom det dagliga 

arbetet har stor betydelse för respondenternas lärande och utveckling. För att underlätta och 

stödja ett sådant lärande krävs av arbetsgivaren att bland annat uppmärksamma och erkänna 

betydelsen av det informella lärandet. Detta kan ske genom att de anställda ges mer tid och 

utrymme för reflektion, samt att anställda görs delaktiga i olika uppdrag och projekt med 

koppling till och relevans för verksamheten.  

 

 

5.3 Förslag till framtida forskning  

Studiens syfte har varit att undersöka lärande i arbetet utifrån individens, det vill säga den 

anställdas, perspektiv. I studien framgår det att ledarskap är en betydelsefull faktor för 

individers lärande i arbetet. Bland annat påvisas att feedback och uppmuntran från chefer är 

viktiga sådana faktorer. Förslag till framtida forskning är därför att undersöka hur ledare verkar 

för att skapa motivation till lärande hos sina underställda. En intressant aspekt att undersöka är 

om det finns skillnader i ledares agerande beroende på deras utbildningsbakgrund.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Bakgrund 

Bakgrundsinformation  

 Ålder?   

 Utbildningsbakgrund?  

 Anställningslängd?  

 

Arbete 

Syftet med detta tema är att bland annat undersöka vilka arbetsuppgifter respondenten har, hur 

respondenten upplever sitt arbete, vilka kunskaper som krävs och hur detta har förvärvats samt 

huruvida respondenten har handlingsfrihet. 

 

Exempel på fråga:  

 Hur kan det dagliga arbetet beskrivas?  

 

Egen syn på lärande och motivation till lärande 

Syftet med detta tema är att bland annat undersöka hur respondenten ser på lärande, vem som 

har ansvar för lärande på arbetsplatsen sker samt vad som driver respondenten till lärande. 

 

Exempel på frågor: 

 Hur ser du på lärande i arbetet?  

 Kan du beskriva vad som motiverar dig till lärande i arbetet? 

 

Beskriv hur du lär i arbetet  

Syftet med detta tema är att bland annat undersöka hur respondenten lär sig i arbetet, 

arbetsuppgifterna inverkan på lärande och samarbete på arbetsplatsen. 

 

Exempel på frågor: 

 Hur lär du dig i ditt arbete?  

 Upplever du att du kan finna nya utmaningar i ditt arbete?  

 Hur ser samarbetet ut i förhållande till lärandet på din arbetsplats?  

 

Beskriv hur du går tillväga om det uppstår ett problem i arbetet 

Syftet med detta tema är att bland annat undersöka hur respondenten går tillväga vid lösning av 

problem som uppstår i arbetet och huruvida respondenten löser problem på egen hand och/eller 

tar hjälp av medarbetare.  

 

Exempel på fråga: 

 Hur löser du problem som uppstår i ditt arbete? 
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Delaktighet och erfarenhetsutbyte  

Syftet med detta tema är att bland annat undersöka huruvida respondenten känner sig delaktig 

i verksamhetens planering, om respondenten upplever att denne kan påverka sitt lärande i det 

dagliga arbetet, om och hur erfarenhetsutbyte sker på arbetsplatsen samt hur det fungerar med 

feedback bland arbetskamrater och chefer.  

 

Exempel på frågor: 

 Känner du dig delaktig i verksamhets planering?  

 På vilket sätt anser du att du själv kan påverka ditt lärande i det vardagliga arbetet? 

 Upplever du att du får ta del av erfarenheter och kunskaper från dina arbetskollegor? 

Hur och när detta sker? 

 Upplever du att du får feedback från dina arbetskamrater?  

 

Reflektion  

Syftet med detta tema är att bland annat undersöka hur respondenten förhåller sig till reflektion 

samt till vikten av reflektion för lärande, och i sådana fall hur och när reflektion sker. 

 

Exempel på fråga: 

 Hur ser du på betydelsen, för ditt lärande, att ha möjligheten att reflektera över ditt 

handlande?   

 

 

 
 


