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Sammanfattning: Efter en förfrågan från ABB har vi studerat och analyserat 

nyttjandet av arbetsplatslärande på orderavdelningen på 

ABB AB Logistics Center Repair med fokus och avseende 

på vilka förutsättningar som finns och vad som går att för-

bättra för att främja det informella lärandet på avdelningen.  

Vi hade för avsikt att komma med konkreta förslag till hur 

orderavdelningen kan främja det informella arbetsplatslä-

randet. Vi inledde vår studie med att fördjupa oss i teori på 

området för att öka vår förståelse för ämnet i fokus. Därefter 

genomförde vi en kvalitativ fallstudie och med hjälp av en 

informantintervju och sex semistrukturerade intervjuer med 

anställda på avdelningen har vi tagit reda på vilka förutsätt-

ningar för informellt arbetsplatslärande som finns på avdel-

ningen. Vi kom fram till att lärande i arbetet generellt asso-

cieras till formella utbildningsinsatser på avdelningen, men 

vid djupare eftertanke kunde lärande också kopplas till det 

vardagliga arbetet. Med hjälp av utvecklingssamtal, grupp-

aktiviteter, mentorskap, arbetsklimatet och organisations-

kulturen, resurserna, arbetsuppgifter som medför utmaning-

ar samt samarbeten har avdelningen goda förutsättningar för 

informellt arbetsplatslärande. Det går att främja lärandet 

ytterligare genom att öka medvetenheten och förståelsen för 

informellt arbetsplatslärande, ge reflektion mer utrymme, 

prioritera gruppaktiviteter och samarbeten, försöka variera 

mentorer samt låta så många anställda som möjligt agera 

mentor. För att fortsätta arbetet med att främja arbetsplatslä-

rande på ABB kan det vara av intresse att göra liknande 

studier på andra avdelningar eller studera nyttjandet av for-

mella utbildningsinsatser. Ytterligare förslag till fortsatt 

forskning är att studera olika åldersgruppers syn på arbets-

platslärande och/eller att studera arbetsplatslärande ur ett 

lednings- och/eller organisationsperspektiv.  

Nyckelord: Lärande, arbetsplatslärande, förutsättningar för arbetsplats-

lärande 
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Förord 
Att skriva kandidatuppsats har varit en rolig och lärorik process men också en stressig 

tid fylld av oro och prestationsångest. Något som hjälpt oss när vi har haft våra dalar är 

att vi har fått stöd av varandra och kunnat hjälpa varandra ur våra tunga perioder. Upp-

satsskrivandet har varit väldigt intensivt och vi har fått ta del av varandras bra och dåli-

ga sidor, vilket har utvecklat vår relation.  

Ämnet för vår uppsats valde vi både på grund av behovet hos företaget vi kom i kontakt 

med men också för att vi var nyfikna av och intresserade av ämnet. Med tiden visade sig 

ämnet vara mer spännande och intressant än vi först anade vilket bland annat har gjort 

det lättare för oss att ta till oss nya lärdomar.  

Vi vill tacka alla som har hjälpt oss längs vägen! För det första Marie Bellö Yngvesson 

på ABB:s HR-center i Västerås som hjälpte oss att utforma syftet med vår uppsats och 

med att komma i kontakt med Logistics Center Repair i Malmö. Vi vill även tacka Jör-

gen Köhler och Laila Bjuvhage på Logistics Center Repair för att ni hjälpte oss att få en 

förståelse för arbetet på er avdelning och för att ni gav oss ert förtroende och ägnade oss 

er tid. De sex anställda på orderavdelningen som kom att utgöra våra intervjupersoner 

vill vi tacka för att ni delade med er av era upplevelser, åsikter och tankar som gjort det 

möjligt för oss att sammanställa denna uppsats. Slutligen vill vi tacka vår handledare 

Maria Löfgren Martinsson och våra kurskamrater för allt stöd och all feedback vi fått av 

er genom hela processen.  

 

Sara Flygt och Sofie Tenggren 

Lund, Maj, 2011 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till och syftet med vår studie samt viss tidigare 

forskning inom området. Vi kommer även att presentera vårt studieobjekt och argumen-

tera för våra valda avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Efter två års studier på kandidatprogrammet för personal- och arbetslivsfrågor, varav ett 

år med inriktning på arbetslivspedagogik, har vi skaffat oss en förståelse för pedagogi-

kens roll i arbetslivet. Eftersom vi är intresserade av lärande och lärandets betydelse för 

organisatorisk och individuell utveckling valde vi att skriva vår kandidatuppsats inom 

området arbetsplatslärande. Vi kommer i vår uppsats att ha en pedagogisk utgångspunkt 

men vi reserverar oss för viss påverkan av våra tidigare studier inom ämnena sociologi 

och psykologi.   

 

Vi lever i en komplex värld och till följd av detta måste arbetet involvera lärande för att 

organisationer ska kunna hänga med i utvecklingen (Boud & Garrick, 1999). Arbetslivet 

utvecklas som en följd av förändringar inom teknik och arbetsorganisation och dagens 

organisationer karakteriseras av komplexitet, decentralisering och en spridning av be-

slutsfattande. I denna tid ställs det krav på att de anställda ska vara flexibla, ha kunska-

per på många olika områden och klara av att hantera mer självstyre. Dessa krav medför 

ett större behov av att organisationer upprätthåller sin konkurrenskraft genom att de 

anställda utvecklar sin kompetens i det dagliga arbetet (Ellström, 1996).  

 

I början av 1990-talet visade Marsick och Watkins, som var pionjärer inom området, att 

arbetsplatsens miljö kan erbjuda rikligt med möjligheter till lärande (Marsick & Wat-

kins, 1990). Arbetsplatslärande ansågs förr vara konkret uppbyggt, rutinmässigt och 

individualistisk men modern forskning tyder på att arbetsplatslärande snarare är kom-

plext, kognitivt och kontextbundet. Arbetsplatslärande är till stor del informellt och in-

bäddat i rutiner på arbetsplatsen och mycket av kunskapen som krävs för framgång är 

underförstådd (Woerkom & Poell, 2010).  

 

Arbetsplatslärande innefattar olika former av lärande som kan vara formellt eller infor-

mellt strukturerade, en del av lärandet kan ske spontant på arbetsplatsen genom sociala 

interaktioner. Genom koppling till arbetet blir arbetsplatslärande meningsfullt för orga-

nisationen och individen (Evans, 2006). ABB AB är en stor internationell organisation 

inom kraft- och automationsteknik och verkar inom en bransch med ständigt föränd-

ringstryck, vilket gör utveckling av organisationen och individerna inom organisationen 

nödvändigt. Några fördelar med arbetsplatslärande är att det ofta är billigare och mer 

effektivt än formellt lärande utanför arbetet och de som påverkas av lärandet får vara 

med och besluta om vad de ska lära (Illeris, 2010). Genom att utnyttja befintlig kunskap 

och resurser på arbetsplatsen har ABB möjlighet att utveckla sin personal kontinuerligt 

för att följa med i förändringstakten.  
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1.1.1 ABB AB och ABB AB Logistics Center Repair 
När vi här beskriver verksamheten i fokus för studien utgår vi ifrån en företagspresenta-

tion som vi, genom vår kontaktperson, fått ta del av.  

 

ABB AB är verksamma inom kraft- och automationsteknik. ABB strävar efter att för-

bättra prestanda och minimera miljöpåverkan för energiföretag och industrier. Inom 

koncernens bolag arbetar cirka 117 000 anställda i omkring 100 länder. ABB AB i Sve-

rige har cirka 8700 medarbetare på 35 orter och är i Sverige ledande leverantörer av 

produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. I Sveri-

ge är verksamheten störst i Västerås och Ludvika, med sammanlagt 6800 medarbetare.  

 

ABB AB Logistics Center finns i två städer; Malmö och Västerås. I Malmö arbetar 21 

personer som är anställda av ABB och fem konsulter från Adecco. Här hanteras repara-

tioner, utbyten, försäljning av rekonditionerade enheter, uthyrning av produkter samt 

försäljning. I Malmö hanteras även kundanpassning av produkter, mjukvaror, licenser, 

tillverkning mot lager, inköp av material till lager och nyproduktionstest samt mottar 

order från lokala ABB-bolag runt om i hela världen. Det finns också ett mindre lager, 

godsmottagning och skeppning av gods sker.  

 

På ABB AB Logistics Center Repair i Malmö tar de emot reparationer, utbytesbeställ-

ningar och beställningar av nya produkter från kunder. Orderavdelningens uppgift är då 

att hantera beställningarna och se till att de kommer in i systemet så att de anställda på 

lagret sedan kan ta över. På orderavdelning finns även en anställd som hanterar trans-

porter av produkter mellan Malmö och olika ABB-enheter runt om i världen.     

 

Företaget har tagit fram en personalpolicy som gäller för alla medarbetare. Denna inne-

bär att alla medarbetare inom ABB AB ska förstå sin roll och betydelsen av det egna 

arbetet, känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs, få möjlighet till 

och själv ansvara för att utveckla sin kompetens. ABB AB:s personalpolicy förespråkar 

även att varje medarbetare ska ha tydliga mål för arbetet och sin kompetensutveckling, 

delta i förändringsarbete för att utveckla sin konkurrenskraft, pröva andra arbetsuppgif-

ter om så är möjligt, arbeta i en god arbetsmiljö, uppmuntra ett öppet och ärligt utbyte 

av tankar och idéer samt vägledas av god moral och etik.  

 

Personalpolicyn tar bland annat upp kompetensutveckling, utveckling av företagets 

konkurrenskraft och vikten av att de anställda har de befogenheter som krävs för arbetet. 

För att denna personalpolicy ska kunna efterföljas krävs kontinuerlig utveckling av per-

sonalen, bland annat genom arbetsplatslärande.  

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med vår uppsats är att analysera arbetsplatslärande på orderavdelningen på ABB 

AB Logistics Center Repair med avseende på vilka förutsättningar som finns för lärande 

på arbetsplatsen. Vi vill även diskutera och komma med konkreta förslag till hur order-
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avdelningen kan främja det informella arbetsplatslärandet. Våra forskningsfrågor blir 

därmed: 

 

1. Vilka förutsättningar finns för lärande på arbetsplatsen och hur nyttjas arbets-

platslärande på orderavdelningen på ABB AB Logistics Center Repair? 

2. Hur kan orderavdelningen på ABB AB Logistics Center Repair främja infor-

mellt arbetsplatslärande? 

 

Vi har valt att genomföra vår studie utifrån ett individperspektiv och kommer att besva-

ra den första forskningsfrågan, rörande förutsättningar för och nyttjande av arbetsplats-

lärande på orderavdelningen, i avsnittet för resultat och analys. Våra förhoppningar är 

att vi, med hjälp av vår studie, i diskussionsavsnittet kommer att kunna besvara vår 

andra och sista forskningsfråga och komma med förslag till hur orderavdelningen kan 

främja det informella arbetsplatslärandet.  

 

1.3 Avgränsningar 
 

Vi avgränsar oss till att studera endast det informella arbetsplatslärandet och utlämnar 

därmed det formella lärandet som av de flesta forskare även det inkluderas i begreppet 

arbetsplatslärande. Genom denna avgränsning hoppas vi få en djupare förståelse för vår 

valda del av begreppet. Vi valde det informella lärandet framför det formella eftersom 

vi fick en förfrågan från HR- Centret på ABB i Västerås om att undersöka lärandet i det 

vardagliga arbetet bortsett från externa och formella utbildningar.   

 

I bekvämlighetssynpunkt och på grund av arbetets storlek bestämde vi oss för att av-

gränsa oss till att studera arbetsplatslärandet på ABB AB Logistics Center Repair i 

Malmö. På avdelningen finns både en administrativ orderavdelning och en teknisk av-

delning, vi valde att begränsa oss till att studera endast orderavdelningen på grund av 

rekommendation och förfrågan från vår kontaktperson på företaget och delvis på grund 

av avdelningens lämpliga storlek med åtta anställda.   
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2. Teori 

 
I detta avsnitt behandlas och sammanställs studier och framstående forskares syn på 

lärande och arbetsplatslärande. Efter att ha studerat området grundligt har vi funnit två 

dominerande forskare; Per-Erik Ellström och Michael Eraut. Dessa anser vi även lämp-

liga att fördjupa oss i eftersom Ellström kan ge oss en nationell syn på begreppen läran-

de och arbetsplatslärande, vilket vi tror kan underlätta vid appliceringen av teorin på vår 

valda svenska avdelning på ABB. Eraut kan ge oss en internationell syn på begreppen 

som är viktig för att vi ska få ett bredare perspektiv på lärande och framförallt arbets-

platslärande. Enligt Peter H. Sawchuk (2010) är Eraut en av de mest citerade forskarna 

inom området och det är därför till fördel att fördjupa sig i hans vedertagna forskning. 

Vi presenterar även forskning och definitioner av andra framstående forskare på områ-

det. För att ge läsaren en förståelse för hur och varför vi valt ut just dessa författare och 

teorier inleds avsnittet med en beskrivning av vårt tillvägagångssätt vid litteratursök-

ning, urval av litteratur och utformande av teoriavsnittet. 

 

2.1 Litteratursökning, urval av litteratur och utformande 

av teoriavsnitt  
 

Vi hade ett behov av att finna relevant litteratur för att fördjupa våra kunskaper inom det 

aktuella problemområdet och beslöt oss för att det var lämpligast att begränsa vår sök-

ning till litteratur inom ämnesområdet lärande med inriktning på arbetsplatslärande 

och lärande i arbetslivet.  En bra start på en litteratursökning är att placera sitt problem-

område inom ett visst ämnesområde. Översiktsverk såsom handböcker aktuella inom 

ämnesområdet kan vara till hjälp vid inledningen av en litteratursökning för att få en 

översikt och få tips på ytterligare litteratur genom bokens litteraturförteckning (Patel & 

Davidsson, 2003). Med tanke på detta var en av de första böckerna vi fördjupade oss i 

Margaret Mallochs handbok The Sage Handbook of Workplace Learning (2010).  Del-

vis med hjälp av Mallochs litteraturförteckning fortsatte vi vår litteratursökning inom 

ämnesområdet i olika databaser. Vi ansåg att det var viktigt att få en bredd i litteraturen 

för att inte begränsa vår teoribas till en snäv synvinkel eller ett visst perspektiv och där-

för valde vi att genomföra vår litteratursökning i ett flertal olika databaser med sam-

hällsvetenskaplig forskning i fokus. Att vi genomförde vår sökning inom samhällsve-

tenskaplig forskning berodde på att vi ansåg att det var inom detta område vi kunde hitta 

lämplig litteratur för vårt arbete. Vi valde att granska följade databaser: 

 

 LIBRIS, nationell bibliotekskatalog 

 Emerald, fulltextdatabas inom management, ledarskap och organisationsut-

veckling.  

 LibHub, elektroniska resurser studenter och anställda vid Lunds universitet 

har tillgång till såsom databaser, e-böcker, artiklar och tidskrifter 
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 SocINDEX (EBSCOhost), litteratur inom sociologi, genusvetenskap, krimino-

logi, socialt arbete och socialpsykologi. 

 

I dessa databaser sökte vi efter både internationella och nationella böcker och tid-

skriftartiklar aktuella för vårt problemområde. I LIBRIS fann vi internationella och 

nationella böcker och som komplement till detta sökte vi efter vetenskapliga artiklar, 

alla ”peer reviewed” (granskade av andra forskare), i Emerald, LibHub och SocIN-

DEX (EBSCOhost). Vi ville alltså inte begränsa oss till endast en form av litteratur 

utan valde att fördjupa oss i olika former för att vår litteraturbas skulle bli så bred som 

möjligt och för att undvika beroende, tendens eller vinkling av litteraturen. De sökord 

vi använde oss av var bland andra ”lärande i arbetslivet”, ”arbetsplatslärande”, 

”workplace learning”, ”learning in the workplace” och ”informal learning at work”. 

Vi valde att börja söka övergriplig och bred information om lärande och arbetsplatslä-

rande för att sedan avgränsa och fördjupa oss inom det informella lärandet på arbets-

platsen. Det finns många forskare inom området och vi valde de mest refererade och 

vedertagna forskarna eftersom vi upplevde att deras forskning var den största och 

mest välarbetade på området.  

 

Som vi återkommer till i källkritiken granskade vi kritiskt vår valda litteratur, vi valde 

bland annat att, med få undantag, använda oss av förstahandskällor eftersom vi anser 

att det har stor betydelse för vetenskapligheten och tillförlitligheten i arbetet. Vid ut-

formandet av teoriavsnittet valde vi att redovisa teorierna på ett integrerat vis genom 

att utvika stapling utan valde istället att presentera de aktuella teorierna i en logisk 

ordningsföljd bland annat för att underlätta för läsaren. Vi har även gått in på djupet 

och analyserat, jämfört och bearbetat teorierna.  

 

2.2 Lärande och arbetsplatslärande 
 

Lärande är ett vedertaget begrepp men med många olika innebörder vilket gör begreppet 

svårt att definiera. Till följd av detta vill vi i detta avsnitt kortfattat redogöra för olika 

forskares syn på begreppet lärande för att vi och läsaren ska få en förståelse för begrep-

pet vilket vi anser är betydelsefullt för att förstå resterande delar av uppsatsen. Därefter 

följer en beskrivning av forskning kring hur lärande kan ske i samband med arbete, oli-

ka forskares syn på hur kunskaper tillägnas formellt, informellt och incidentalt. Vi av-

slutar avsnittet med att redovisa forskning kring vilka effekter arbetsplatslärande kan få 

för organisationen och individen.   

 

2.2.1 Lärande 
Synen på lärande, som förr innebar att utbildningen var något som tillhörde barn- och 

ungdomen, har förändrats till att numera innebära ett kontinuerligt lärande genom hela 

livet för att vara förberedd på att arbetet förändras (Illeris, 2010).  

 

Ellström (1996) beskriver lärande utifrån två olika perspektiv: det kognitiva och det 

kontextuella perspektivet. Han menar att det kognitiva perspektivet på lärande fokuserar 

på individen och intellektuella processer som äger rum inom individen så som tolkning 

av information, bearbetnings- och beslutsprocesser samt lagring av information i min-

http://www.lub.lu.se/cgi-bin/ipchk/http:/elin.lub.lu.se/link2elin?genre=resource&resid=2453&lang=en
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net. Vidare menar han att det kontextuella perspektivet på lärande fokuserar på lärandet 

som en dimension av människans dagliga verksamhet och sociala sammanhang, det vill 

säga kontexter. Detta perspektiv lägger större fokus på människans handlande i olika 

typer av sociala sammanhang, som till exempel på arbetsplatser, än det kognitiva.   

 

Även Eraut (2004b) menar att kunskap och lärande kan undersökas utifrån två olika 

perspektiv; det individuella och det sociala. Enligt honom gör ett individuellt perspektiv 

på kunskap och lärande det möjligt för oss att utforska både olikheter i vad och hur in-

divider lär och hur de tar till sig det de lär vilket påminner om Ellströms kognitiva per-

spektiv. Ett socialt perspektiv fokuserar på den sociala konstruktionen för lärande och 

kontexten för lärandet och den stora variationen av kulturella aktiviteter och produkter 

som tillför kunskapsresurser för lärande, detta perspektiv har många likheter med det 

perspektiv Ellström kallar det kontextuella perspektivet.  

 

Lärande ses enligt Ellström (2010a) som något som förmedlas av individuella handling-

ar och interaktioner vid hantering av olika uppgifter och situationer. Lärande uppstår i 

olika typer av aktiviteter och sker alltså inte bara vid situationer avsedda för lärande 

utan kan även ske i situationer där lärandet inte är syftet med aktiviteten, endast som en 

biprodukt med positivt lärande som följd (Hager, 2010). Lärande sker genom två olika 

processer; den första är en intern interaktionsprocess mellan den lärande och hans eller 

hennes sociala, kulturella och materialistiska miljö. Den andra är en psykologisk pro-

cess där nya intryck kopplas samman med tidigare lärande (Illeris, 2010).   

 

Lärande är alltså något som kan ses på olika sätt och med olika perspektiv, både indivi-

duellt/kognitivt och socialt/kontextuellt, men sammanfattningsvis menar vi att vid lä-

rande tillförskaffas kunskap genom deltagande och interaktioner i samhället bland annat 

i vardagliga situationer.   

 

Att lära i vardagliga situationer är ett sätt att tillförskaffa sig nya kunskaper. Billett 

(1999) menar att lärande sker i vardagen antingen genom assimilering eller ackommo-

dation
1
. Med assimilering menar han en lärprocess där befintlig kunskap kopplas till en 

aktivitet eller ett visst stimuli. Vid ackommodation utvecklas ny kunskap genom att den 

lärande utsätts för en specifik situation. Eftersom assimilering kräver mindre ansträng-

ning än ackommodation brukar de lärande föredra assimilering framför ackommoda-

tion. Vid assimilation använder alltså den lärande kunskaper den redan har för att ut-

veckla sitt kunskapsregister och för att behärska nya situationer medan vid ackommoda-

tion utsätts den lärande för nya situationer och tvingas skapa helt ny kunskap utan nå-

gon bas att stå på.   

 

För att som individ kunna använda förvärvad kunskap krävs att kunskapen transfereras. 

Eraut (2004a) definierar transferering av lärande som lärandeprocessen som sker när en 

individ lär sig att använda redan förvärvad kunskap, färdigheter, kompetens och expertis 

i en ny situation. För att kunskaper ska transfereras krävs både förståelse och positivt 

deltagande från individer, arbetsgivare och chefer. Detta kan ske snabbt och oproblema-

                                                

1
 Assimilering och ackommodation är ursprungligen begrepp myntade av Piaget som idag används av ett 

flertal forskare som Ellström, Argyris, Mattsson med flera. Vi presenterar Billetts (1999) bearbetning av 

begreppen. 
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tiskt om den nya situationen liknar situationer individen tidigare varit med om, men 

långsamt och utmanande om den nya situationen är komplex och obekant. Fyra variab-

ler, om inte fler, påverkar hur lärandet transfereras; karaktären hos det som ska transfe-

reras, skillnader mellan den tidigare och den nya situationen, förvärvningens ordning 

och vilken tid och ansträngning som ägnas åt att underlätta transfereringen.  Transfere-

ringen av lärande kan medföra betydligt mycket mer än den ursprungligt förvärvade 

akademiska kunskapen genom att den befintliga kunskapen kopplas samman med en 

viss situation eller ett visst stimuli vilket gör kunskapen användbar (Eraut, 2004a).  

 

2.2.2 Arbetsplatslärande 
Nu när vi har en förståelse för begreppet lärande fortsätter vi med att fördjupa oss i teo-

rier och tidigare forskning om arbetsplatslärande som utgör fokus för denna uppsats. På 

arbetet utsätts individer för situationer som kräver mer eller mindre tidigare kunskap 

eller förvärv och transferering av ny kunskap. I nuläget finns det ett stort intresse och 

förväntningar på lärande genom arbetet och arbetslivet. Det tidigare konceptet livslångt 

lärande har blivit omvärderat och det principiella syftet med lärande har blivit att under-

hålla individernas arbetskompetens. Det förväntas av både regering och arbetsgivare att 

arbetare ska engageras i arbetsrelaterat lärande genom hela sitt arbetsliv (Woerkom & 

Poell, 2010). Arbete och lärande är inte synonyma utan två skilda koncept som samti-

digt överlappar, arbete kan och bör erbjuda möjligheter till lärande (Barnett, 1999).  

 
Forskning visar att lärande i samband med arbetet är nödvändigt för både individen och 

organisationen. Svensson (2004) menar att arbetsplatslärande är av stort intresse för 

både anställda och arbetsgivare och att arbetsplatsen med hjälp av arbetsplatslärande 

kan utgöra en miljö som utvecklar både individer och organisationer. Även Boud och 

Garrick (1999) menar att arbetsplatslärande är en viktig aktivitet som bidrar till både 

organisatorisk och individuell utveckling för anställda. Det är av vikt vid arbetsplatslä-

rande att hänsyn tas till situationsanpassade faktorer så som vad som ska läras och vem 

som lär för att optimera lärandet.  

 

Svensson och Åberg (2001) beskriver arbetsplatslärande som en arbetsplatsanknuten 

utbildning där formellt och informellt lärande sker växelvis. Vid arbetsplatslärande sker 

det individuella lärandet parallellt med och som en del av gruppens och organisationens 

lärande. Utbildningsinsatser ska vara planerade och utgöra en del av en genomtänkt 

kompetensplanering, den bör problembaseras och bygga på deltagarnas erfarenheter 

samt integreras med det informella vardagliga lärandet. Vid arbetsplatslärande skapas 

möjligheter till ett utvecklingsfokuserat lärande på arbetsplatsen utifrån organisationens 

förutsättningar. Lärande i arbetet och formella utbildningar bör utformas så att inte en-

bart inlärning är i fokus utan det är viktigt att även fokusera på problemlösning, kritiskt 

och kreativt tänkande samt förmågan att förhandla och arbeta i lag eftersom dessa kom-

petenser är av betydelse för individen och organisationens fortsatta utveckling.   

 

2.2.3 Formellt, informellt och incidentalt lärande 
Begreppen formellt lärande och informellt lärande används av flera framstående forska-

re inom området arbetsplatslärande. Syftet med vår uppsats är att studera det informella 

arbetsplatslärandet på vår valda verksamhet, därför har vi valt att endast studera och 
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beskriva formellt lärande kortfattat för att sedan lägga fokus på och fördjupa vår och 

läsarens förståelse för det informella lärandet på arbetsplatser.  

 

Formellt lärande innebär ett planerat, målinriktat lärande som sker i anknytning till ut-

bildningsinstitutionen (Ellström, 1996). Formellt lärande karaktäriseras av interna eller 

externa kurser eller andra planerade eller organiserade aktiviteter för lärande på arbets-

platsen. Dessa aktiviteter äger rum under arbetstid med en hög grad av planering och 

organisering (Ellström, 2010b). Även Woerkom och Poell (2010) menar att formellt 

lärande är det lärandet som vanligtvis uppkommer genom betalda tränings- och utbild-

ningsprogram.  

 

Med informellt lärande menar Ellström (1996) det lärande som sker i vardagslivet eller i 

arbetet, detta lärande kan vara medvetet och planerat och utformas som exempelvis er-

farenhetsbaserat lärande och deltagande i nätverk. Enligt Kock (2010) sker informellt 

lärande i form av deltagande i utvecklingsprojekt, möten på arbetsplatsen, arbetsrotation 

och teambaserat arbete. Vid informellt lärande lär de anställda samtidigt som de utför en 

arbetsuppgift och lärandet karaktäriseras av låg grad av planering och organisering. Ell-

ström (1996) menar att informellt lärande till största del sker spontant och omedvetet för 

individen som en bieffekt av andra aktiviteter, vi lär oss även när vi inte har för avsikt 

att lära. Många vardagliga aktiviteter som de anställda utför på arbetet kan också bidra 

till lärande såsom att handskas med utmaningar i arbetet och interaktioner med kollegor. 

I vissa fall är arbetsplatslärande endast en biprodukt men i andra fall kan en del aktivite-

ter ha som huvudsyfte att lära (Woerkom & Poell, 2010). Lärande som uppstår i sam-

band med vardagliga aktiviteter kan förstärkas genom umgänge och kommunikation 

med kollegor, chefer och experter (Olsson, 2004). 

 

Informellt lärande är mer flexibelt och ger mer frihet till de som lär än formellt lärande. 

Fokus ligger på lärandet som sker parallellt med utförda handlingar och aktiviteter och 

informellt lärande är ett bra komplement till erfarenhetslärande (Eraut, 2004b). Formell 

utbildning kan även vara svår att överföra och tillämpa praktiskt i vardagslivet och på 

arbetet. Samtidigt kan erfarenhetsbaserat lärande eller annat lärande som sker i praktiska 

situationer leda till ett begränsat lärande som är svårt att applicera på andra situationer. 

Enligt Ellström (1996) är det viktigt att de båda formerna av lärande kopplas samman.  

 

Inte alla forskare inom området använder sig av begreppen ”informellt och formellt lä-

rande”. Billett och Seddon (2004) beskriver arbetsplatslärande som informellt, ickefor-

mellt, ad hoc (för ett särskilt ändamål), konkret och incidentalt. Arbetsplatsens mål och 

arbete är avgörande för vilka aktiviteter de anställda deltar i. Att de anställda deltar och 

lär är centralt för att dessa aktiviteter ska kunna fortsätta förekomma. Dessa forskare 

väljer att utesluta formellt lärande från sina studier och diskussioner om arbetsplatslä-

rande.  

 

Tynjälä (2008) har en annan syn på begreppen och har i en studie kommit fram till att 

det finns tre olika former av arbetsplatslärande, vilka är: 

 Incidentalt och informellt lärande som sker som bieffekt av arbetet 

 Medvetna men icke formella lärandeaktiviteter som är kopplade till arbetet, som 

exempelvis mentorskap 

 Formellt lärande på eller utanför arbetet 
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Tynjälä (2008) väljer att kalla det lärandet som sker som en biprodukt på arbetsplatsen 

för incidentalt eller informellt. Hon väljer sedan, till skillnad från de tidigare nämnda 

forskarna, att kalla det lärandet som sker i läraktiviteter kopplade till arbetet med avsikt 

att leda till lärande för ickeformellt lärande. Även detta planerade lärande väljer de 

andra forskarna att benämna som informellt lärande. Marsick och Watkins (1990) an-

vänder sig också av begreppet incidentalt lärande när de beskriver lärande som uppstår 

oplanerat som en bieffekt av andra aktiviteter, men till skillnad från Tynjälä är de över-

ens med majoriteten av forskarna som menar att informellt lärande sker utanför utbild-

ningsinstitutioner men uppstår genom planerade aktiviteter.  

 

2.2.4 Effekter av lärande på arbetsplatsen 
Arbetsplatslärande kan ha många positiva följder och effekter för organisationen och de 

individuella anställda. Lärandet på arbetsplatsen kan förbättra prestationer och därmed 

gagna organisationen genom att bidra till ökad produktivitet, effektivitet och nytänkan-

de, öka den lärandes kunskapsbas och även förbättra lärandet som en social investering. 

Det är nödvändigt att arbetsplatslärande ses som mer än endast tekniker och strategier 

som är utformade för att förbättra prestationer (Boud & Garrick, 1999). Även Svensson 

och Åberg (2001) har noterat en mängd fördelar med arbetsplatslärande såsom ökad 

flexibilitet och produktionsanpassning, minskade utgifter för utbildningsinsatser, tryg-

gare social miljö som underlättar inlärning och som gör handledning naturlig samt möj-

ligheter att organisera ett erfarenhetsbaserat lärande. 

 

Arbetsplatslärande leder i regel främst till effekter på individnivå, det är svårare att upp-

nå effekter på verksamhetsnivå. Satsningar på aktiviteter som främjar lärande leder inte 

endast till ökade kunskaper i arbetet utan bidrar även till att öka deltagarnas utveck-

lingspotential, bland annat genom att de anställda blir mer motiverade, ökar sitt intresse 

för att lära nytt samt förbättrar sitt självförtroende. På verksamhetsnivå är den tydligaste 

effekten ökat kvalitetsmedvetande och effekter som ökad yrkeskompetens och motiva-

tion. Studier har visat att de högsta effektvärdena har uppnåtts genom en strategi med 

inriktning på både individ- och verksamhetsutveckling. De organisationer som antagit 

en lärstrategi genom informellt lärande har uppnått högre effekter på verksamhetsnivå 

än de som tillämpat en formell lärstrategi (Byström, 2010).  

 

Sammanfattningsvis är lärande något som kan ses på olika sätt och ur olika perspektiv, 

vi menar att vid lärande tillförskaffas kunskap genom deltagande och interaktioner i 

samhället, så som på arbetsplatsen. Arbetsplatslärande kan ske formellt och informellt, 

det informella lärandet som sker i vardagslivet och som kan vara planerat eller oplanerat 

är i fokus för denna uppsats. Arbetsplatslärande kan medföra en mängd positiva effekter 

för både individen och verksamheten, de positiva effekterna av arbetsplatslärande av-

görs av en rad olika förutsättningar som vi ska utreda i följande avsnitt.    
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2.3 Förutsättningar för lärande på arbetsplatsen 
 

Nedan följer en presentation av teorier och forskning kring olika förutsättningar för lä-

rande på arbetsplatsen vilka är relevanta för att vi ska kunna besvara studiens första 

forskningsfråga. 

 

2.3.1 Aktiviteter och strategier för arbetsplatslärande 
Lärande kan ske i vardagliga situationer som en bieffekt av det dagliga arbetet men kan 

även ske genom olika planerade aktiviteter och strategier som främjar individers lärande 

på arbetsplatsen. Eraut (2004b) beskriver fyra typer av aktiviteter eller strategier på ar-

betsplatsen som ofta leder till lärande, den första är gruppaktiviteter där gruppen arbetar 

mot ett gemensamt resultat och för ett specifikt syfte. Den andra typen av aktivitet eller 

strategi är att arbeta parallellt med andra vilket tillåter individer att observera och lyssna 

till andra på arbetet och ta del av deras perspektiv. Att arbeta parallellt med andra bidrar 

även till medvetenhet om olika kunskaper samt till att få förståelse för andra anställdas 

kunskap. Att hantera utmanande arbetsuppgifter är den tredje aktiviteten eller strategin 

som Eraut tar upp, utmanande arbetsuppgifter tvingar de anställda till lärande på arbetet 

vilket, om lärandet är stöttat och framgångsrikt, leder till ökad motivation och självför-

troende. Den fjärde och sista aktiviteten eller strategin är att arbeta med klienter vilket 

leder till ökad förståelse för klienterna och förståelse för olika aspekter av klientens 

problem eller förfrågan. Nya idéer kan uppkomma genom gemensam konsultation med 

klienterna (Eraut, 2004b).   

 

För att dessa fyra aktiviteter och strategier ska leda till lärande krävs att relationerna på 

arbetsplatsen håller hög kvalitet. Många av dessa aktiviteter och strategier gynnas av att 

inkludera formella studier, lyssnande, observerande, reflekterande, praktiserande och 

förfinande av färdigheter, försök och misstag, handledning eller coaching och men-

torskap (ibid).  

 

Även den svenska forskaren Ellström (2010a) har studerat olika strategier för lärande på 

arbetsplatsen: 

 ”Lära-på-jobbet” strategin: Kurser på arbetsplatsen, möten med personal, stu-

diebesök på andra avdelningar, skapande av arbetslag och arbeten i projekt. Det-

ta kan ses som en interaktiv strategi där kompetens förvärvas och används paral-

lellt. 

 ”Lära-sig-själv” strategin: Kurser anordnade utanför arbetsplatsen, inköp av 

facklitteratur och självstudier. Strategin innebär att kompetens överförs från en 

lärare till en elev och kompetensen förvärvas utanför arbetsplatsen. Denna stra-

tegi kan betraktas som linjär där kompetensen först förvärvas och sedan an-

vänds. 

 ”Lära-av-andra” strategin: Sker främst genom deltagande i nätverk och externa 

studiebesök. Här sker lärandet genom att se hur andra gör och därefter imitera 

och reproducera andras kompetens. 

 

Enligt Ellström (2010a) bör integration mellan strategierna eftersträvas för att främja 

lärandet i det dagliga arbetet. Lära-sig-själv strategin kan utveckla individen men leder 
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inte alltid till att verksamheten gagnas och bör därför kombineras med andra strategier 

för lärande för att lärandet även ska främja organisationen. 

 

Både Eraut (2004b) och Ellström (2010a) framhåller vikten av att arbeta i grupper, pa-

rallellt med varandra och lära av varandra. Även Tynjälä (2008) menar att lärande främ-

jas av arbete i grupp, samarbete och interaktioner med kollegor. Att arbeta i grupp kan 

leda till ett erfarenhetsutbyte genom diskussioner, att individerna utnyttjar varandra som 

resurser och att individerna får möjlighet att utveckla förbättrade arbetsmodeller till-

sammans genom diskussioner (Ellström, 1996).   

 

Tynjälä (2008) menar att individen utvecklas genom att handskas med nya och svåra 

arbetsuppgifter, vilket vi tidigare tagit upp att Eraut påpekat. Dessa arbetsprestationer 

bör sedan reflekteras över och utvärderas för att nya kunskaper ska förankras i indivi-

den. Det är nödvändigt vid arbetsplatslärande att de anställda får möjlighet att distansera 

sig från den dagliga verksamheten och kritiskt granska den, det vill säga reflektera kring 

situationen för att se om något går att förbättra och för att undvika misstag i framtiden 

(Ellström, 1996). Även Woerkom och Poell (2010) beskriver reflektion som en bra me-

tod för att utveckla kritisk potential och för att förankra ny kunskap.  

 

Enligt Ellström (1996) handlar lärande till stor del av att bryta rutiner och därför är det 

en utmaning i en lärosituation att skapa utrymme för avlärande och nylärande. Ett kom-

petenshöjande lärande förutsätter ett avlärande av rutiner, det vill säga ett avlärande av 

invanda tanke- och handlingsmönster. Sådant avlärande förutsätter att individen oplane-

rat ställs inför en problemsituation som kräver förändring eller utsätts för en planerad 

aktivitet som kräver eftertanke och reflektion angående invanda rutiner.  

 

2.3.2 Deltagande och motivation 
Arbetsplatsen är en plats för lärande och utveckling och utgör den huvudsakliga källan 

till de kunskaper som krävs för arbetet, de möjligheter till deltagande som ges de an-

ställda är avgörande för arbetsplatslärandet (Billett, 2004). Vad arbetsplatsen erbjuder 

och inbjuder till påverkar hur och i vilken mån individen väljer att engagera sig. Vid 

arbetsplatslärande är det viktigt att de anställda får möjlighet och uppmuntras till att 

delta i aktiviteter samt i planering och uppföljning av verksamheten för att de anställda 

ska motiveras till lärande (Ellström, 1996). Individers utveckling och lärande beror både 

på om arbetsplatsen erbjuder möjligheter till deltagande i aktiviteter som främjar läran-

de och på om individen väljer att ta tillvara på dessa möjligheter. Även om arbetsplatsen 

erbjuder möjligheter är det hur individen deltar och interagerar på arbetsplatsen som är 

avgörande för individens lärande (Billett & Seddon, 2004).  

 

Genom att den anställde tar egna initiativ och uppmuntras att ta del av möjligheterna till 

vidare träning och professionell utveckling kan även individen främja arbetsplatsen 

(Evans, 2010). För att nå dit är det viktigt att den lärande känner sig engagerad och mo-

tiverad att lära eftersom engagemanget påverkar hur den anställda arbetar med att ta 

tillvara på de möjligheter till att lärande och utveckling som erbjuds (Eraut, 2004b). 

Individens motivation för lärande och arbete styrs av i vilken grad arbetet känns me-

ningsfullt, vilka kunskaper individen har om arbetets resultat samt det personliga ansva-

ret för att resultatet ska uppnås (Ellström, 1996). Även tydliga mål är avgörande för 

lärandet på arbetsplatsen, klara och tydliga mål är viktiga för en verksamhet eftersom 
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det främjar personalens motivation och möjligheter till lärande vilket i sin tur kan leda 

till verksamhetsutveckling. Det är av vikt att de som ska förverkliga målen förstår dessa 

och en fördel är om de har varit med och formulerat målen (Ellström, 1992).   

 

2.3.3 Feedback och stöd 
Ytterligare en faktor som är nödvändig för att den lärande ska kunna få grepp om de 

olika möjligheterna att lära är socialt stöd. Mängden socialt stöd från kollegor och hand-

ledare och mängden kontroll de anställda har över sitt arbete påverkar motivationen att 

lära (Woerkom & Poell, 2010). Det är även viktigt att ledningen stödjer lärande och 

utvecklingsprocesser för att optimera lärandet på arbetsplatsen (Ellström, 2010a).  

 
Anställda med olika arbetsuppgifter har olika villkor för lärande. För att främja arbets-

platslärandet är det av betydelse att de anställda får feedback och kunskap. Det är viktigt 

att skapa tillfällen för feedback, till exempel med hjälp av team och avrapportering, för 

att de anställda ska kunna ta till sig kunskaper och därmed klara av att fatta beslut. Det 

är viktigt att mycket stöd och vägledning ges till de anställda (Kyndt, Dochy & Nijs, 

2009).  

 
Även för att de anställda ska kunna lära av erfarenheter krävs feedback. Det är bra för 

den anställde att få feedback och möjlighet att observera sina handlingar för att få reda 

på handlingens konsekvenser. De anställda bör få möjlighet att tolka och försöka förstå 

sina observationer samt värdera, reflektera och jämföra vilka konsekvenser deras hand-

lingar fått för omgivningen med de mål individerna hade med handlingarna (Ellström, 

1992). Att ge och få feedback är vitalt för lärandeprocessen. De som lär behöver både 

kortsiktig, uppgiftsspecifik feedback och långsiktig, mer strategisk feedback för gene-

rella processer (Eraut, 2004b).  

 

En stor del av lärandet på arbetsplatsen sker genom att utföra uppgifter och vara proak-

tiv vid sökandet efter möjligheter att lära, detta kräver självförtroende. Eraut (2004b) 

menar att självförtroende förbättras genom att lyckas hantera utmaningar i arbetet. Vid 

hanteringen av dessa utmaningar underlättar det om stöd finns. Om det varken finns 

utmaningar eller stöd som uppmanar individens sökande efter eller hantering av utma-

ningar försämras självförtroendet och motivationen till att lära.  

 
Ett sätt att få feedback och stöd kan vara med hjälp av mentorskap (Rönntoft & Spjuth, 

2010). Ett mentorskap är oftast en relation mellan en mer erfaren handledare som hjäl-

per en mindre erfaren person. En mentor kan vara till hjälp för en individ genom att 

agera bollplank för idéer, vara ett stöd vid motgångar, motivera, följa upp resultat och 

hjälpa till vid utvärdering för att lära av erfarenheter samt agera lyssnare.  

 

2.3.4 Organisationskultur och lärmiljö 
Som vi tidigare skrivit uppstår lärande ofta på arbetsplatsen i form av deltagande i var-

dagliga aktiviteter. För att optimera lärande är det önskvärt att arbetsplatser tillhandahål-

ler hjälpmedel för lärande i form av den fysiska miljön, andra anställda och experter 

som kan agera förebilder och erbjuda stöd (Billett, 1999). Aktiviteterna som individerna 

engagerar sig i på arbetsplatsen influerar vilken kunskap som konstrueras, dessa aktivi-
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teter formas av arbetsplatsens normer och värderingar i företagskulturen. Lärandet på 

arbetsplatsen påverkas av situationen, kulturen och individerna på arbetsplatsen (Woer-

kom & Poell, 2010). Olika situationer erbjuder olika förutsättningar för lärande, kultu-

ren påverkar vilka möjligheter den lärande har att lära och lärandet påverkas av indivi-

dens egna aktiva engagemang. Vid arbetsplatslärande är det nödvändigt med en organi-

sationskultur som stödjer och uppmuntrar lärande (Ellström, 1992). Det är viktigt att det 

finns stöd för lärande i det dagliga arbetet och att organisationskulturen är öppen, upp-

muntrar till initiativ och risktagande, tolererar olikheter och uppmuntrar till alternativt 

tänkande (Ellström, 2010a). 

 

För att främja lärande på arbetsplatsen krävs även en god lärmiljö. Arbetsuppgifterna i 

sig kan främja lärandet om det finns variation i arbetet, om de anställda får feedback på 

utfört arbete, om den anställda har frihet i tolkning och utförande av arbetet, om arbets-

uppgifter delegeras på rätt sätt samt om det finns en möjlighet för de anställda att lära av 

sina misstag. I en god lärmiljö är det önskvärt att lärandet blir en legitimerad och inte-

grerad del i det vardagliga arbetet (Scheeres et al, 2010). För att uppnå detta bör verk-

samheten organiseras för både produktion och lärande, det krävs att det finns tillräckligt 

med tid att lära (Ellström, 2010a). Enligt Ellström (1996) är en god lärmiljö en miljö 

som skapar möjligheter till växelverkan mellan ett lärande med fokus på effektiv hand-

ling och produktion och ett lärande som är inriktat på reflektion, kritisk prövning samt 

förändring och utveckling av organisationens uppgifter, mål och arbetsformer.  

 

2.3.5 Lärandepotential 
Mängden lärande som förvärvas på en arbetsplats avgörs av graden lärandepotential i 

arbetet (Ellström & Svensson, 2004). Hur komplexa och varierande arbetsuppgifterna är 

samt vilken grad av kontroll och möjlighet den anställde har att påverka sina arbetsupp-

gifter påverkar lärandepotentialen. Lärandepotentialen i arbetet påverkas också av vilka 

möjligheter som finns för de anställda att ta del av reflektioner, utvärderingar och få 

feedback på utfört arbete. Även arbetsprocessens utformning, de anställdas möjligheter 

till deltagande i problemhantering och utveckling av aktiviteter samt objektiva lärande-

resurser så som tid för analys, samspel och reflektion påverkar lärpotentialen. Utöver 

detta påverkar individuella skillnader i vilken mån de anställda lär sig något i samband 

med arbetet, olika personer med samma arbetsuppgift kan ha olika lätt att lära (ibid). 

 
Sammanfattningsvis menar vi att olika faktorer och förutsättningar påverkar lärandet på 

arbetsplatsen. Det är av vikt att arbetsplatsen erbjuder aktiviteter och strategier som 

främjar lärande, att de anställda uppmanas att delta och motiveras till att lära, att feed-

back och stöd ges till de anställda, att organisationskulturen och lärmiljön främjar läran-

det samt att arbetet har en hög grad lärpotential. 

 

2.4 Att främja arbetsplatslärande 
 

Efter att ha fördjupat oss i forskning på området har vi tagit del av en mängd olika slut-

satser om hur arbetsplatslärande kan främjas. Forskare så som Ellström, (1996), Svens-

son och Åberg (2001), Billett och Seddon (2004) och Eraut (2004b) har alla genom sina 

forskningar kommit fram liknande slutsatser, vi har valt att presentera Erauts (2004b) 
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åtta slutsatser om hur lärande på en arbetsplats sker och kan främjas, vilka är att lärande 

sker och främjas genom arbetsuppgiftsrelaterade prestationer, ökad medvetenhet och 

förståelse, personlig utveckling, arbete i team, rollrelaterade prestationer, tillförskaf-

fande av akademiska kunskaper och färdigheter, beslutsfattande och problemlösning 

och möjlighet till att bedöma och kritisera.  Vi fann dessa slutsatser mest övergipande 

och relevanta för vår studie i jämförelse med de andra forskarnas slutsatser.  

 

Eraut menar att genom arbetsuppgiftsrelaterade prestationer kan lärande främjas främst 

genom att arbetsuppgifterna är komplexa och utmanande, att det finns möjligheter till 

kommunikation med en stor variation av människor samt att arbetet kräver samarbete. 

Lärande kan också ske och främjas genom ökad medvetenhet och förståelse för andra 

människor så som kollegor, kunder och chefer.  Även en medvetenhet och förståelse för 

kontexter och situationer, den egna organisationen, problem och risker samt priorite-

ringar och strategiska problem samt främjar lärandet. Personlig utveckling kan främja 

lärande genom självkritiskhet, självstyre, skapande och upprätthållande av relationer, 

möjligheter att se på arbetet ur olika perspektiv, möjligheter att konsultera och arbeta 

med andra, tillgång till relevant kunskap och expertis och möjlighet att lära från exper-

ter. Att arbeta i team kan främja lärande ytterligare, framförallt sådant arbete som krä-

ver samarbete, hantering av sociala relationer, gemensamt planerande och problemlös-

ning främjar lärande. Rollrelaterade prestationer främjar lärandet genom att de anställ-

da får möjlighet att stötta andra personers lärande, anta en handledande roll, delegeras 

uppgifter, lösa oväntade problem och hålla sig ajour. Lärande kan även ske och främjas 

genom att de anställda tillskaffar sig akademiska kunskaper och färdigheter, detta kan 

ske genom förvärvning av formell kunskap, forskningsbaserad praktik, teoretiskt tän-

kande, användning av kunskapsresurser och genom att lära sig att använda relevant teo-

ri. Även genom beslutsfattande och problemlösning kan lärande ske och främjas. Här 

betonar Eraut att vetskap om när experthjälp bör sökas, hantering av komplexitet, be-

slutsfattande i grupp, formulering och utvärdering av val, att leda processen inom en 

lämplig tidsram, beslutsfattande under pressande förhållanden främjar lärandet. Slutli-

gen framhåller Eraut vikten av att de anställda får möjlighet till att bedöma och kritisera 

det egna arbetet. Att bedöma prestationers kvalitet, av utgång och utfall, av prioritering-

ar kan främja lärandet på arbetsplatsen.  

 

Erauts åtta slutsatser återkommer vi till och använder i vårt avsnitt för resultat och ana-

lys när vi besvarar vår första forskningsfråga och utvärderar ABB AB Logistics Center 

Repair i Malmös orderavdelnings nyttjande av och förutsättningar för arbetsplatsläran-

de. 
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3. Metod 
 

I detta avsnitt presenterar vi och argumenterar för våra metodval och våra metodologis-

ka utgångspunkter samt redogör för vårt tillvägagångssätt. Därefter följer en presenta-

tion av de etiska och kvalitetsmässiga hänsynstaganden vi gjort under arbetets gång. Vi 

avslutar avsnittet med en redogörelse för hur vi kritiskt granskat våra källor.  

 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
 

Vi beslutade oss för att genomföra en kvalitativ undersökning eftersom vi ville ta reda 

på de anställdas medvetenhet och förståelse för arbetsplatslärande och hur de nyttjar 

detta idag samt låta de anställdas tankar styra utgången av intervjun. Kvalitativt inriktad 

forskning är inriktad på att organisera och förklara insamlad data (Cohen, Manion & 

Morrison, 2007).  Kvalitativ forskning fokuserar på att förstå, beskriva och om möjligt 

förklara sociala fenomen från insidan (Gibbs, 2007). Syftet med vår studie var att få 

förståelse för situationen på orderavdelningen på ABB AB Logistics Center Repair och 

försöka förklara orsakerna till att situationen såg ut som den gjorde, vilket gjorde det 

möjligt för oss att komma med förslag till förbättringar för att ytterligare främja arbets-

platslärande. Vi ansåg att en kvantitativ forskningsansats inte passade oss eftersom vårt 

syfte inte var att genomföra mätningar och föra statistik utan vi ville gå in mer på dju-

pet, vilket kan begränsas vid kvantitativt inriktad forskning.  Kvantitativt inriktad forsk-

ning innebär fokus på mätningar med hjälp av statistisk och matematik som utmynnar i 

siffror och oftast inte i ord (Backman, 2008).  

 

Vanligt vid kvalitativ forskningsmetod är att forskaren utgår ifrån studieobjektets per-

spektiv (Alvesson & Sköldberg, 1994). Vid kvalitativa undersökningar betonas värdet 

av närhet till den som undersöks, forskaren bör se det som studeras från försöksperso-

nernas egna utgångspunkter (Carlsson, 1991). Vi hade förhoppningar om att få reda på 

enskilda individers uppfattningar om arbetsplatslärande för att sedan kunna tolka och 

dra slutsatser utifrån dessa och därför ansåg vi att kvalitativa intervjuer var lämpliga.  

 

”The interview is a flexible tool for data collection, enabling multi-sensory channels to 

be used, verbal, non-verbal, spoken and heard. The order of the interview may be con-

trolled while still giving space for spontaneity, and the interviewer can press not only 

for complete answers but also for responses about complex and deep issues. In short the 

interview is powerfull implement for researchers” (Cohen, Manion & Morrison, 2007: 

sid. 349). 

  

Syftet med en kvalitativ intervju är att ta reda på vad intervjupersonen vet, tycker, vill 

eller tänker på (Merriam, 1994). Den kvalitativa forskningsintervjun arbetar med ord, 

inte med siffror och har som mål att få nyanserade beskrivningar av olika fenomen 

(Kvale, 1997). Ett mål med intervjuerna var att få reda på de anställdas uppfattningar, 

inställning till och förståelse begreppet arbetsplatslärande och ge oss en möjlighet att 

tolka situationen på ABB AB Logistics Center Repairs orderavdelning.  
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Vi klassificerar vårt arbete som en fallstudie eftersom vi valde att studera en avdelning 

på en arbetsplats nyttjande av ett specifikt fenomen; arbetsplatslärande. ”En fallstudie är 

(…) en undersökning av en specifik företeelse, t ex ett program, en händelse, ett skeen-

de, en institution eller en social grupp” (Merriam, 1994: sid. 24). Kvalitativa fallstudier 

kan beskrivas som en intensiv redogörelse för en enhet eller företeelse i sin helhet 

(ibid). Detta menade vi överensstämde med vår studies syfte. Vår studie hade till viss 

del en utvärderingskaraktär på så sätt att vi ska analysera, förklara och försöka förstå ett 

visst fenomens funktion i en organisation. Enligt Backman (2008) är just fallstudier 

lämpliga framförallt vid utvärderingar där objekten är komplexa och forskaren försöker 

förklara, beskriva eller förstå stora företeelser, system eller organisationer.  

 

Forskningsansatsen för detta arbete var abduktiv på så sätt att vi i vår analys växlade 

mellan teori och empiri. En abduktiv ansats kan liknas vid ett detektivarbete där slutsat-

ser och resonemang förs genom ett samspel mellan induktion och deduktion där all-

männa principer och enskilda fall prövas mot varandra (Patton, 2002). Detta ansåg vi 

passade oss eftersom vi ansåg att varken en deduktiv eller induktiv ansats var lämplig. 

Vid en deduktiv ansats utgår forskaren ifrån en allmän regel eller sanning och undersö-

ker om denna stämmer i ett enskilt fall och vid en induktiv ansats utgår forskaren ifrån 

ett enskilt fall (Sohlberg & Sohlberg, 2009).  I vår analys utgick vi ifrån den empiriska 

studien men kopplade kontinuerligt samman den empiriska datan med teorier från tidi-

gare forskning.  

 

3.2 Tillvägagångssätt 
 
För att ge läsaren en förståelse för hur vi har kommit fram till studiens slutsatser presen-

terar vi här våra tillvägagångssätt och de val vi gjort kring dessa under arbetets gång.  

 

3.2.1 Utformande av informationsbrev och intervjuguide 
I förhållande till arbetets storlek och vår tidsram valde vi att begränsa vår empiriska 

undersökning på företaget ABB till orderavdelningen på Logistics Center Repair i 

Malmö. Anledningen till att vi valde just denna avdelning var att den var geografiskt 

mest lämplig. Då vi befinner oss i Lund och med grund i syftet hade valt att genomföra 

kvalitativa intervjuer med de anställda underlättade det att ha ett relativt kort avstånd till 

avdelningen vi skulle undersöka för att slippa koncentrera alla intervjuer till en och 

samma dag, vilket vi ansåg skulle kunna ha påverkat resultaten från intervjuerna på 

grund av tidspressen. Även om avgränsningen försvårade våra möjligheter att generali-

sera resultaten på hela företaget hoppas vi att även andra avdelningar på ABB kan dra 

nytta av det vi kom fram till på orderavdelningen på Logistics Center Repair. 

 

Genom vår kontaktperson på HR (human resources)- centret i Västerås kom vi i kontakt 

med ledningen på Logistics Center Repair i Malmö och vår kontakt- och nyckelperson 

på orderavdelningen. Vid urvalet av respondenter började vi med att genomföra en in-

formantintervju med en nyckelperson på orderavdelningen på ABB AB Logistics Cen-

ter Repair (intervjuguide - bilaga 1). Detta för att ge oss ökad förståelse för situationen 

och arbetet på avdelningen för att underlätta inför utformandet av intervjuguiden till 
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intervjuerna med de anställda. Efter att vi hade fått reda på hur organisationen var upp-

byggd, genom vår intervju med nyckelpersonen, skickade vi ut ett informationsbrev 

med en förfrågan till de anställda på avdelningen om deltagande. I informationsbrevet 

förklarade vi studiens syfte samt betonade betydelsen av varje intervjupersons medver-

kan. Vi lade stor vikt vid formuleringen av informationsbrevet (bilaga 2) för att med 

säkerhet få med all information om vår studie och även informera om de eventuella po-

sitiva följderna med studien som kunde ha betydelse för att motivera respondenterna att 

delta.  I och med att deltagande var frivilligt så innehöll informationsbrevet även en 

vädjan om deltagande och förfrågan om lämplig tid för möte. Vi ansåg att genom att 

genomföra sex intervjuer skulle vi få fram den data och information vi behövde för att 

besvara våra forskningsfrågor, vi valde att intervjua de första sex som anmälde intresse 

för deltagande.   

 

När vi utformade våra intervjuguider (bilaga 3) började vi med att fundera kring graden 

av strukturering och standardisering. Vi beslutade oss för att genomföra intervjuerna 

med relativt låg grad av strukturering. Vid låg grad av strukturering formuleras frågor så 

att svarsutrymmet lämnas något så när fritt för respondenterna (Cohen, Manion & Mor-

rison, 2007). Relativt ostrukturerade intervjuer är fördelaktiga då de är öppna för vad 

intervjupersonen tycker är intressant och viktigt att tala om angående problemområdet. 

Intervjupersonens erfarenheter, kunskaper, föreställningar och intryck kan uppmärk-

sammas och dokumenteras på ett rikligare sätt eftersom intervjupersonen inte hämmas 

av forskarens förförståelse och ordval. Genom öppna frågor kan forskaren få perspektiv, 

information och idéer som denne inte tänkt på tidigare (Alvesson & Deetz, 2000). I och 

med att vi inte var så insatta i arbetet på orderavdelningen på ABB AB Logistics Center 

Repair var det till fördel för oss att använda oss av relativt ostrukturerade och öppna 

frågor som gav intervjupersonerna möjlighet att ge oss information om deras arbetsplats 

som vi kanske inte tagit med i beaktningen vid formuleringen av våra frågor, detta fram-

förallt när det gällde intervjuerna med nyckelpersonen. Vi valde även att utföra inter-

vjuerna med relativt låg grad av standardisering. Standardisering innebär graden av fär-

digutformade frågor som ställs i liknande ordning till varje intervjuperson (Patel & Da-

vidson, 2003). Vi lämnade det möjligt att anpassa frågornas ordningsföljd efter vad som 

ansågs lämpligt i situationen. Vi var också öppna för möjligheten att nya frågor och 

följdfrågor skulle kunna uppstå under intervjusituationen, vilket gjorde att vi frångick 

intervjuguidens standardisering i viss mån.   

 

För att underlätta formuleringen av frågor valde vi att dela upp intervjuguiderna i olika 

teman som vi ansåg var relevanta för vårt syfte och inom dessa teman formulerade vi 

sedan våra frågor. Intervjuguiderna innehöll neutrala inledande bakgrundsfrågor, detta 

gjorde vi för att vänja respondenterna vid situationen genom att ställa frågor som de 

enkelt kunde besvara och som samtidigt gav oss information om de svarande, därefter 

följde huvudfrågor. Intervjuguiderna avslutades med en uppsummerande fråga samt 

information om studiens fortsättning. Vid kvalitativa forskningsintervjuer är det av vikt 

att formulera frågorna så att de ska leda i relevanta riktningar. Det är relativt oviktigt att 

fundera kring om frågorna ska vara ledande eller inte ledande utan fokus bör istället 

ligga på vart frågorna leder (Kvale, 1997). Vi ägnade därför tid åt att formulera frågorna 

så att de skulle leda i relevanta riktningar för arbetets syfte. Ledande frågor kan också 

vara lämpliga eftersom det är ett sätt att kontrollera reliabiliteten hos intervjupersonens 

svar och bekräfta intervjupersonens tolkningar (ibid). För att få reda på våra intervjuper-
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soners syn på lärande ställde vi frågor angående deras allmänna syn och associationer 

till begreppet lärande och lärande i arbetslivet. Därefter ställde vi mer ledande frågor för 

att ta reda på vad som låg bakom deras associationer och för att kontrollera att intervju-

personernas första associationer och tankar var deras sanna syn på och förståelse för 

lärande och lärande i arbetslivet. Detta för att ge oss en uppfattning om den generella 

synen på, medvetenheten och förståelsen för begreppet och begreppskombinationen.   

 

Inför en kvalitativ intervju är det bra om intervjuaren har goda kunskaper om ämnet som 

intervjun ska behandla (Kvale, 1997). Inför våra intervjuer fördjupade vi oss i teorier 

om lärande och arbetsplatslärande, vilka vi hade i åtanke vid utformningen av intervju-

guiderna, men som vi tidigare skrivit valde vi inte en deduktiv ansats på vår studie och 

därmed hade vi ingen teoretisk hypotes som utgångspunkt för intervjuerna.   

 

3.2.2 Genomförande av intervjuerna 
I en intervjusituation är det intervjuarens uppgift att tidigt skapa en kontakt med inter-

vjupersonen som blir djupare än en artig konversation eller endast utbyte av åsikter. Det 

är viktigt att intervjuaren skapar en atmosfär som får intervjupersonen att känna sig till-

räckligt trygg för att prata om upplevelser och känslor (Kvale, 1997). Detta är något vi 

hade i åtanke när vi genomförde intervjuerna på ABB genom att bland annat ställa mer 

neutrala och lättbesvarade frågor i början av intervjuerna istället för att börja med de 

tyngre frågorna som krävde mer eftertanke. Vi försökte skapa en avslappnad atmosfär 

som förhoppningsvis upplevdes kravlös av intervjupersonerna eftersom vi hoppades att 

det skulle främja våra resultat om de kände sig bekväma och avslappnade i intervjusitu-

ationen. För att underlätta samtalet bör intervjuaren föra en dialog med intervjupersonen 

som medför att denne inte blir dämpad. Det är viktigt at intervjuaren är tydlig, det vill 

säga ställer enkla och tydliga frågor utan att använda akademiskt språkbruk eller yrkes-

jargonger, intervjuaren bör även vara vänlig, känslig, öppen, styrande och tolkande 

(Kvale, 1997).  Genom att inte använda fackspråk eller pedagogiska termer försökte vi 

undvika missuppfattningar och skapa en samhörighet med intervjupersonerna. Arksey 

och Knight, refererade i Cohen, Manion och Morrison (2007), föreslår även att intervju-

aren ska visa sig intresserad av intervjupersonen och dennes svar, vara beredd att fort-

sätta till nästa fråga om intervjupersonen visar tecken på att vara obekväm med att svara 

på frågan samt att undvika att visa tecken på gillande eller ogillande för intervjuperso-

nens åsikter och svar. Dessa direktiv hade vi i beaktning när vi genomförde våra inter-

vjuer på orderavdelningen på ABB AB Logistics Center Repair. Vi växlade intervjuare 

och genomförde hälften av intervjuerna var eftersom vi båda ville prova på och utveck-

las i rollen som intervjuare. 

 

Vid valet av plats för intervjusamtalet hade vi i åtanke att välja ett rum där vi kunde sitta 

enskilt utan att bli störda under samtalet. Genom vår kontakt- och nyckelperson fick vi 

information om att alla anställda på avdelningen hade möjlighet att boka konferensrum 

där avskilda samtal kunde äga rum ostört. När vi bokade in våra möten med intervjuper-

sonerna bad vi dem därför att i god tid boka konferensrum till intervjutillfällena. Att 

undvika avbrott som till exempel att någon knackar på dörren eller att en telefon ringer 

och att minimera distraherande faktorer är enligt Field och Morse, refererade i Cohen, 

Manion och Morrison (2007), önskvärt vid genomförandet av en intervju.  
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Vid användning av bandspelare kan intervjuaren koncentrera sig på ämnet och vara fullt  

närvarande i situationen eftersom orden, tonfallet, pauserna och liknande registreras 

permanent (Kvale, 1997). Vi valde därför att spela in intervjuerna efter att vi fått inter-

vjupersonernas samtycke till det. När bandspelaren sedan stängts av bör den intervjuade 

få möjlighet att ta upp ämnen som denne kanske inte vågat ta upp när bandspelaren var 

på (ibid). Efter att vi hade stängt av bandspelaren frågade vi intervjupersonerna om de 

hade något att tillägga eller fråga om. 

 

Intervjuaren bör ge intervjupersonen en bakgrund till intervjun genom att kort berätta 

vilket syfte undersökningen har innan intervjun inleds (ibid). Vi informerade intervju-

personerna om syftet med vår uppsats och om deras rättigheter samt andra etiska hän-

synstaganden så som till exempel konfidentialitet.    

 

3.2.3 Bearbetning och analys av insamlad data 
För att bearbeta vår insamlade data började vi med att transkribera det insamlade mate-

rialet från våra intervjuer. Drew, refererad i Fejes och Thornberg (2009) menar att det 

vid transkribering är viktigt att vara så noggrann som möjligt eftersom detaljer som till 

exempel betoningar, små pauser eller stavelser kan visa sig vara meningsfulla vid den 

kommande analysen. Vi valde att lägga mycket tid på transkriberingen av vårt inspelade 

material, bland annat genom att lyssna på inspelningarna flera gånger, för att inte gå 

miste om detaljer som skulle kunna visa sig vara betydelsefulla för vår analys. För att 

kunna göra en konsekvent analys av hela det inspelade materialet krävs en konsekvent 

nivå av noggrannhet vid transkribering (ibid). Därför försökte vi vara lika noggranna 

med transkriberingen av alla intervjuer. Vi valde att transkribera hälften av intervjuerna 

var, för att jämna ut arbetsbelastningen då transkribering är en tidskrävande process, 

men vi var noga med att komma överens om en lagom nivå av noggrannhet vid tran-

skriberingen.  

 

Vid kvalitativ analys är målet att skapa mening ur en stor mängd data. Här bör forskaren 

skilja mellan det betydelsefulla och det ointressanta och urskilja mönster av betydelse 

samt på ett rättvisande sätt analysera och presentera vad datan visar utifrån syftet med 

studien (Patton, 2002). ”Den kvalitativa analysen bygger på att man gör en innehålls-

analys av det material som ska analyseras” (Carlsson, 1991: sid. 61). Enligt Carlsson 

(1991) är en innehållsanalys nödvändig för att forskaren ska kunna ordna upp informa-

tionen denne samlat på sig för att kunna reducera den och göra den hanterbar. Vi gjorde 

en innehållsanalys av vår insamlade data och försökte identifiera mönster samt gallra ut 

den information vi ansåg vara av betydelse för vårt syfte.   

 

Vi valde att presentera materialet från vår datainsamling sammanvävt med analys efter-

som våra semistrukturerade intervjuer tvingade oss till tolkningar av intervjusvaren di-

rekt och det blev därmed omöjligt att hålla isär en renodlad resultatpresentation från 

tolkningar och analyseringar. Efter att ha identifierat mönster, betydelsefulla uttalanden 

och information från intervjuerna analyserades detta genom att koppla datan av betydel-

se till vår redovisade teori. Vi ansåg det också lämpligt att direkt koppla resultatet från 

intervjuerna med tidigare presenterad teori för att utveckla våra tankegångar ytterligare 

ett steg. Vi ansåg även att denna redovisningsmetod skulle göra vår uppsats mer intres-

sant och våra resonemang lättare för läsaren att ta till sig och hänga med i. Vi hade vår 
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första forskningsfråga i åtanke vid analysen, den sista frågan väntade vi med att besvara 

till avsnittet för diskussion.  

 

3.3 Kvalitet 
 
Vi har i vår studie gjort en rad kvalitetsmässiga hänsynstaganden för att stärka resulta-

tets tillförlitlighet och för att försäkra oss om att inte göra några onödiga misstag, vilket 

skulle kunna begränsa ABB:s möjligheter att förbättras med hjälp av vår undersökning. 

Här presenteras de hänsynstaganden vi gjort för att stärka vår studies trovärdighet och 

de etiska aspekter vi haft i beaktning.   

 

3.3.1 Trovärdighet 
Inre validitet, eller giltighet, handlar om i vilken utsträckning forskaren studerar det som 

avses undersökas och om studiens resultat stämmer överens med verkligheten. För att 

uppnå så god inre validitet som möjligt bör forskaren kontrollera sina tolkningar av in-

tervjusvaren med de personer som intervjuats eller observerats. Det är också en fördel 

att forskaren är på plats under en längre tidsperiod samt att forskaren tillsammans med 

kollegor diskuterar de resultat intervjuerna gett. Det är även önskvärt att forskaren klar-

gör sina värderingar och teoretiska utgångspunkter (Merriam, 1994).  För att vår studie 

skulle få så god inre validitet som möjligt kontrollerade vi våra tolkningar av intervju-

personernas svar vid slutet av intervjuerna, vi diskuterade våra resultat med våra 

kurskamrater och handledare och försökte klargöra våra värderingar, teoretiska ut-

gångspunkter samt vår förförståelse i uppsatsens inledande kapitel. Eftersom vi inte 

kunde vara på plats på avdelningen under en längre tidsperiod lade vi mer tid och energi 

på de andra kvalitetsaspekterna för att öka studiens inre validitet.  

 

Reliabilitet, eller pålitlighet, handlar om i vilken utsträckning det finns ett sammanhang 

eller en logik i forskarens resultat. Även detta kan stärkas genom att forskaren klargör 

sina utgångspunkter samt vilket eller vilka teoretiska perspektiv som styrt studien. Fors-

karen bör också så detaljrikt som möjligt beskriva hur studien genomförts och hur slut-

satserna dragits utifrån den insamlade informationen (Merriam, 1994). För att ge vår 

studie en god reliabilitet klargjorde vi, som tidigare nämnts, våra utgångspunkter och 

teoretiska perspektiv i studiens inledning samt beskrev vårt tillvägagångssätt grundligt. 

 

Maxwell, refererad i Cohen, Manion och Morrison (2007), definierar generaliserbarhet 

som i vilken mån studiens resultat är användbara för att förstå liknande situationer. Vi 

menar att denna studies resultat går att generalisera på hela avdelningen genom att vi 

gjorde en så pass omfattande undersökning med sex av åtta anställda på avdelningen 

som därmed fick representera hela populationen. Vår förhoppning är även att vår studies 

resultat går att generalisera och använda på andra liknande avdelningar inom ABB. Ge-

nom att låta ABB:s gemensamma HR-center i Västerås ta del av vårt resultat kan ABB 

förhoppningsvis utgå ifrån studiens resultat eller delar av resultatet vid undersökningar 

på liknande avdelningar.   
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3.3.2 Etiska aspekter 
Under vår empiriska undersökning lovade vi intervjupersonerna konfidentialitet på så 

sätt att vi garanterade dem att vi inte skulle publicera några namn eller något som gjorde 

det möjligt för läsaren att identifiera intervjupersonernas identiteter. Konfidentialitet 

innebär att även om forskaren vet vem informationen kommer ifrån eller har möjlighet 

att identifiera från vem informationen kommer döljs detta för läsaren (Cohen, Manion & 

Morrison, 2007). Vi kunde däremot inte lova våra intervjupersoner anonymitet eftersom 

vi mötte de intervjuade personligen vid genomförandet av intervjuerna och vi tog även 

del av deras namn och mailadresser vid planeringen inför kommande intervjuer. Cohen, 

Manion och Morrison (2007) refererar till Frankfort- Nachmias och Nachmias som me-

nar att anonymitet innebär att deltagares identitet inte på något sätt avslöjas eller går att 

ta reda på av varken forskaren eller läsaren.       

 

Att få intervjupersonernas samtycke kan vara nödvändigt som ett skydd både för inter-

vjupersonen och för forskaren. Det är önskvärt att använda sig av skriftliga avtal, under-

tecknat av både intervjuare och intervjuperson, där båda parter samtycker till den fram-

tida användningen av intervjun och deltagande i undersökningen. Avtalet kan innehålla 

information om forskarens sätt att publicera intervjun, intervjupersonens rätt att se ut-

skriften och tolkningarna samt om konfidentialiteten och vem som kommer att få till-

gång till intervjun (Kvale, 1997). Vi utformade ett skriftligt avtal (bilaga 4) med infor-

mation om oss som intervjuare, studiens och intervjuns syfte, konfidentialiteten samt 

om användningen och publiceringen av intervjun. Detta avtal skrev vi själva under och 

bad intervjupersonerna skriva under innan intervjun startade.       

 

Vi tog i vår studie hänsyn till de forskningsetiska reglerna som antogs av humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) i mars 1990, reviderade versionen från 

april 1999. HSFR har utformat riktlinjer angående anonymitet och konfidentialitet och 

dessa riktlinjer följer vi genom de hänsynstaganden vi ovan presenterat. Vi tog även 

hänsyn till HSFR:s riktlinje om informationskrav genom att skicka ut ett informations-

brev där vi informerade de anställda om vår studie och dess syfte. Vi lämnade även in-

formation om oss själva, såsom uppgifter om namn, studieort och institutionstillhörighet 

i vårt informationsbrev. HSFR:s regel nummer två, tre och fyra tar upp samtyckeskra-

vet, vilket innebär att uppgiftslämnarens samtycke inhämtas. I och med att båda parter 

inför intervjuerna skrev på ett skriftligt avtal uppnådde vi samtyckeskravet med samtli-

ga intervjupersoner.  Regel sju och åtta återkommer till kraven angående nyttjandet av 

insamlade uppgifter om enskilda personer, även detta är något som vi informerar om i 

avtalet. Vi har också följt HSFR:s rekommendation om att fråga vår huvudsakliga upp-

giftslämnare, vår kontaktperson, om denne är intresserad av en sammanställd rapport av 

utvärderingen.    

 

3.4 Källkritik 
 

För att kritiskt granska våra källor har vi valt att utgå från Thoréns (2005) fyra kriterier 

för trovärdiga källor som är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Med äkt-

het menar han att källan ska vara det den utgår sig för att vara, vilket innebär att den inte 

är en förfalskning. Vi har försökt undgå detta problem genom att studera kända och le-

gitimerade forskares teorier, med hjälp av en grundläggande handbok i ämnet inledde vi 
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våra studier med att kartlägga ämnesområdet och de mest refererade och erkända fors-

karna. Vi har även under vår studie varit kritiska och ställt olika forskares teorier mot 

varandra för att få en helhetssyn och inte bara förlita oss på vad en forskare kommit 

fram till.  

 

Vid granskning av tidssamband menar Thorén (2005) att hur samtida källorna är bör 

granskas, i regel är en källa trovärdigare ju mer samtida den är. Vi har försökt att finna 

så mycket nutidsforskning som möjligt men eftersom mycket forskning på området 

bredrevs under 90-talet anser vi att det har varit relevant att även ta del av de forsk-

ningsresultaten.  

 

Att källan är oberoende innebär att ”källan ska ’stå för sig själv’, inte vara exempelvis 

en avskrift eller ett referat av en annan källa” (Thorén, 2005: sid.13).  Det är viktigt att 

skilja mellan primärkällor och sekundärkällor, en primärkälla är i regel trovärdigare än 

en sekundärkälla (Thorén, 2005). Vi har i detta arbete utgått ifrån primärkällor förutom 

vid något tillfälle i metodavsnittet eftersom vi inte kunde få tag på primärkällan och vi 

bedömde att sekundärkällan var trovärdig.   

 

Det fjärde och sista kriteriet, tendensfrihet, innebär att det inte finns någon anledning att 

betvivla att källan ger en äkta bild av verkligheten. Det är viktigt att inte verklighetsbil-

den förvrängs på grund av exempelvis personliga, ekonomiska eller politiska skäl (ibid). 

Detta har vi haft i åtanke genom att huvudsakligen välja böcker från stora förlag erkän-

da på området som Studentlitteratur, Liber och Routledge. Vi har även granskat de tid-

skrifter våra valda artiklar är publicerade i för att ta reda på om de tryckts med ett speci-

fikt syfte. Många av författarna till både böckerna och artiklarna vi valde har även för-

fattat kapitel i den handbok vi utgick ifrån som är utgiven av det välkända förlaget 

SAGE.  



 23 

4. Resultat och analys 
 

I detta avsnitt presenteras resultaten från vår empiriska undersökning parallellt med en 

analys grundad i teoriavsnittet. Med hjälp av våra sex intervjuer besvarar vi vår första 

forskningsfråga: Vilka förutsättningar finns för lärande på arbetsplatsen och hur nyttjas 

arbetsplatslärande på orderavdelningen på ABB AB Logistics Center Repair? 

 

4.1 Förutsättningar 

 

Vår empiriska studie har framförallt fokuserat på det perspektiv som Ellström (1996) 

väljer att kalla kontextuellt och Eraut (2004b) kallar för socialt, på så sätt att vi har stu-

derat lärande i sociala sammanhang och kontexter. Genom våra intervjuer har vi tagit 

reda på hur lärandet sker som en följd av de anställdas dagliga arbete och handlande på 

arbetsplatsen. Nedan följer en presentation av de förutsättningarna för lärande på ar-

betsplatsen vi identifierat och studerat.  

 

4.1.1 Syn på lärande 
Med hjälp av våra intervjuer fick vi en uppfattning om intervjupersonernas medvetenhet 

och förståelse för lärande på arbetsplatsen och hur olika individer tillägnar sig kunskap 

och färdigheter. Något som framgick var att generellt associerade de anställda på avdel-

ningen lärande och utveckling till kurser och utbildningsinsatser eller såg på lärande 

som något som sker som en följd av utmaningar och nya arbetsuppgifter. Flera av inter-

vjupersonerna menar att utveckling sker genom externa och interna kurser kopplade till 

arbetsplatsen eller arbetsuppgifterna. Denna syn överensstämmer med det lärande som 

majoriteten av forskarna på området benämner formellt lärande (Ellström, 1996; Woer-

kom & Poell, 2010). När vi frågade om vilka möjligheter de intervjuade upplevde sig ha 

att utvecklas blev det tydligt att de associerade utveckling och lärande till utbildningsin-

satser eftersom majoriteten ansåg att de hade begränsade möjligheter till att lära efter-

som de inte skickades på kurser eller själva inte ansåg att de hade tid att delta i externa 

kurser.   

 

”Det är upp till oss själva att leta reda på vad man tycker att man behöver… jag har ju 

kollat på till exempel inköps och logistikutbildningar, men de är ju oftast på högskola 

och så men jag vill ju inte sluta mitt arbete för att läsa”.   

 

En annan intervjuperson svarade: ”Jag har inte gått några kurser eller utbildningar 

eller något sådant” när vi frågade om vilka möjligheter hon hade att utvecklas. Många 

av intervjupersonernas svar tyder på att de inte är medvetna om eller har en förståelse 

för att lärande även sker informellt på arbetsplatser. Det informella lärandet som, enligt 

Hager (2010), Ellström (1996), Woerkom och Poell (2010), sker antingen genom plane-

rade aktiviteter på arbetsplatsen med syfte att lära eller som uppstår som en biprodukt i 

situationer där lärandet inte är syftet med aktiviteten tycks inte de anställda på avdel-

ningen vara medvetna om. Detta lärande är det Marsick och Watkins (1990) väljer att 

kalla incidentalt lärande. 
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Resten av intervjun dominerades av frågor som berörde informellt lärande på arbetsplat-

sen eftersom det är detta lärande som är i fokus för vår undersökning. I intervjuperso-

nernas svar framgår att vid djupare eftertanke och mer specificerade frågor kunde en del 

av intervjupersonerna även koppla lärande till det vardagliga arbetet. Att klättra i före-

taget, utsättas för utmaningar och få nya arbetsuppgifter leder enligt flera av intervju-

personerna till utveckling och lärande eftersom nya kunskaper och färdigheter krävs. Vi 

anser oss kunna uttyda en viss medvetenhet och förståelse för att lärande kan ske i sam-

spel med kollegorna.  

 

”Vi lär oss ju ganska mycket av varandra tycker jag, att man tipsar varandra, sen att vi 

har möten tillsammans där vi tar upp frågor och ser om någon annan har varit med om 

det och hittat en lösning så försöker vi hjälpa varandra och bolla på det viset”.   

 

När vi frågade en intervjuperson om hur denne tillägnar sig nya kunskaper och färdighe-

ter i vardagen fick vi svaret: ”Jag börjar ju med de närmaste kollegorna och är det ing-

en som kan nu så får jag fråga någon i Västerås (...) ”. Ytterligare en intervjuperson 

beskriver att ett sätt att tillägna sig nya kunskaper är genom att ta hjälp av kollegor med 

olika expertis. En annan intervjuperson påpekar fördelen med att utbyta idéer och erfa-

renheter med kollegor för att utvecklas. Även att prova sig fram och lära av sina misstag 

framhöll flera intervjupersoner som sätt att lära sig att utveckla i sin yrkesroll.  

 

Den generella och allmänna uppfattningen om lärande på arbetsplatsen verkar vara att 

lärande sker genom formella utbildningsinsatser och merparten av intervjupersonerna 

saknar en medvetenhet om att lärande även sker informellt. Däremot visade intervjuper-

sonerna att, med hjälp av vägledande frågor och vid djupare eftertanke, de även hade en 

förståelse för att lärande också kan ske informellt. Dock framgår av intervjusvaren att 

det även finns en syn på lärande som innebär att individer kan bli färdiglärda. Det fanns 

de som upplevde att de har alla kunskaper som krävs i deras arbete och inte längre kan 

utvecklas på arbetsplatsen. En intervjuperson framhöll: ”Jag behöver inte lära mig nå-

got, jag kan allt”. Dessa intervjusvar tyder på att de inte är överens med Illeris (2010) 

som ser på lärande som något som sker kontinuerligt genom hela livet. Genom vår in-

formantintervju fick vi reda på att de på orderavdelningen arbetar med produkter och 

system som ständigt förändras och utvecklas vilket kräver att de anställda håller sig 

ajour, vilket på den här avdelningen gör det extra viktigt med ständig utveckling. Av 

detta drar vi slutsatsen att det finns en oförståelse och omedvetenhet om att de på arbetet 

utvecklas kontinuerligt.  

 

4.1.2 Utvecklingssamtal 
Något som, enligt Ellström och Svensson (2004), är avgörande för lärpotentialen är att 

de anställda får möjlighet att själva analysera och reflektera över sitt arbete samt att ta 

del av reflektioner, utvärderingar och feedback på utfört arbete. Orderavdelningen på 

Logistic Center Repair utför årliga utvecklingssamtal med uppföljningssamtal sex må-

nader senare, detta görs med alla anställda på avdelningen. Vid dessa samtal får de an-

ställda, enligt de själva, tillfälle att stämma av vilken kunskapsnivå de ligger på samt 

utvärdera sitt utförda arbete. Intervjusvaren tyder på att det är under dessa samtal som 

de anställda på avdelningen får möjlighet att reflektera över det egna arbetet tillsam-

mans med chefen och då även ta del av feedback från denne. I enlighet med Eraut 
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(2004b) är det vitalt för lärandeprocessen att den anställde får möjlighet att ge och få 

feedback. Det framgår av intervjuerna att de anställda får feedback under dessa möten 

men också att klimatet under samtalen tillåter de anställda att ge feedback på avdelning-

ens arbete och strategier. Intervjupersonerna uttryckte att de vid samtalen får möjlighet 

att reflektera över sitt arbete, sina handlingar och dess konsekvenser, vilket Ellström 

(1992) menar är viktigt för att de anställda ska kunna lära av erfarenheter. En av inter-

vjupersonerna menade att denne kunde utvecklas med hjälp av utvecklingssamtalet ge-

nom reflektion eftersom nya idéer kommer upp när tillfälle ges att stanna upp och fun-

dera på rutiner tillsammans med chefen.   

 

Inte alla intervjupersoner delade den allmänna uppfattningen om att de fick möjlighet att 

reflektera över sitt arbete under utvecklingssamtalen, bland annat var det en av de inter-

vjuade personerna som framhöll att denne fick ta del av feedback från sin chef men sak-

nade möjlighet att reflektera över sitt arbete under samtalen. Detta tror vi kan bero på att 

dessa personer inte inser att de reflekterar över arbetet när de tillsammans med sin chef 

diskuterar det gångna året samt sätter upp nya mål för sin utveckling utan associerar 

ordet reflektion till något annat, eller kanske att de helt enkelt inte givits dessa möjlighe-

ter på samma sätt som de andra anställda. Det framgår ur en intervju att denne bland 

annat diskuterar uppsatta mål och årets måluppfyllelse under utvecklingssamtalen men 

när vi frågar samma person om möjligheter till reflektion svarar denne: ”Jag sitter inte 

och tittar tillbaka utan jag tittar framåt hela tiden”, detta tyder på en omedvetenhet sna-

rare än brist på utrymme för reflektion.  

 

Flertalet intervjupersoner verkade anse att utvecklingssamtalen även var till för att dis-

kutera mål och måluppfyllelse samt sätta upp nya mål för kommande års arbete till-

sammans med chefen. En intervjuperson framhöll att utvecklingssamtalen bidrar till 

dennes utveckling genom att chefen styr in personen på nya arbetsuppgifter och i nya 

riktningar. Enligt Kyndt, Dochy och Nijs (2009) är det viktigt att stöd och vägledning 

ges till de anställda från ledningen, även Ellström (2010a) menar att det är viktigt att 

ledningen stödjer lärande och utvecklingsprocesser. Vi har, genom både vår informant-

intervju och de andra intervjuerna, blivit införstådda med att de under utvecklingssamta-

len sätter upp mål och skapar en utvecklingsplan för varje anställd. Detta ligger i linje 

med Ellströms (1992) åsikt om att tydliga mål är avgörande för motivationen till att lära 

på arbetsplatsen, det är viktigt att individen förstår målen och får vara med och formule-

ra dem. Den generella synen är att mål utvärderas och formuleras under utvecklings-

samtalen och att en individuell utvecklingsplan skapas, de anställda anser att de har 

möjlighet att påverka mål och visioner som sätts upp för deras eget arbete. En intervju-

person framhöll: ”Om det är någonting som är ålagt att jag ska göra till exempel så kan 

jag säga att det här klarar jag inte eller jag behöver det här, så man kan ju påverka”. 

Vår information tyder på att alla utvecklingssamtalen följer en liknande struktur och att 

det under varje samtal formuleras individuella mål för de anställda, dock framgår av 

svaren att inte alla uppfattar det som att mål har satts upp för deras arbete. En intervju-

persons tankar skiljde sig från majoriteten på så sätt att denne varken ansåg att det fanns 

en plan eller något behov av en utvecklingsplan. Vi tolkar det som att målformulerings-

processen i vissa fall är bristfällig eftersom inte alla verkar vara medvetna om att mål 

formulerats under samtalet eller helt enkelt saknar mål för sin utveckling. 
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Ellström (1996) påpekar att det är viktigt för den anställdes motivation att lära att denne 

finner arbetet meningsfullt. Det framgår att intervjupersonerna upplevde utvecklings-

samtalen som motiverande eftersom personerna under samtalen blev mer medvetna om 

sina arbeten och dess konsekvenser och att samtalen sporrade dem att utvecklas.  

    

4.1.3 Gruppaktiviteter 
Tynjälä (2008) framhåller vikten av att arbeta i grupp, samarbeta och interagera med 

kollegor för att främja lärande på arbetsplatsen. Genom vår datainsamling blev vi inför-

stådda med att de gruppaktiviteter som utförs på avdelningen är vecko- och månadsmö-

ten samt arbete med verksamhetsutveckling vilket bland annat medför diskussioner un-

der planerade möten. Vid lärande i arbetet är det viktigt att de anställda har möjlighet 

och uppmuntras till att delta i planering och uppföljning av verksamheten för att de an-

ställda ska motiveras till lärande (Ellström, 1996). Enligt vår uppfattning får de anställ-

da möjlighet att delta i planering och utveckling i verksamheten, främst med hjälp av 

verksamhetsutvecklingsprojektet. Vi fick uppfattningen att intervjupersonerna själva 

ansåg att de på avdelningen har tillräckligt med planerade gruppaktiviteter, vilket i det 

här fallet innebär främst möten. Samtliga intervjupersoner ansåg att mötena var betydel-

sefulla eftersom information om företaget och allt som rör avdelningen når ut till alla 

anställda. En intervjuperson uttryckte det som att dessa möten hjälpte denne att få in-

formation och en bild av hur det går för företaget, intervjupersonen ansåg det vara moti-

verande att känna att dennes arbete bidragit till goda resultat.   

 

Vi fick uppfattningen att intervjupersonerna upplever att diskussionerna på de planerade 

gruppmötena främjar deras utveckling och lärande eftersom de anställda uttryckt att vid 

dessa tillfällen hade möjlighet att lära av varandra och ta del av andras syn på arbetet på 

avdelningen. Enligt Ellström (1996) kan arbete i grupp leda till ett erfarenhetsutbyte 

genom diskussioner eftersom individer utnyttjar varandra som resurser. Flera av inter-

vjupersonerna uttryckte just att de ansåg att diskussionerna på mötena var bra eftersom 

de där kunde få tips från kollegor och ta del av deras erfarenheter. En av intervjuperso-

nerna formulerade sig så att: ”Man får kanske tänka efter att då ska jag kanske göra så 

som hon gör”. Dock upplevde vi att inte alla hade full förståelse för fördelarna med att 

diskutera med sina kollegor då det framgick av intervjuer att en del inte ansåg sig ut-

vecklas alls genom de planerade gruppaktiviteterna. Eraut (2004b) menar att kunskap 

konstrueras genom ett samspel mellan sociala aktiviteter och individers deltagande i 

aktiviteterna. Huruvida individer lär och utvecklas genom aktiviteter som erbjuds på 

arbetsplatsen beror både på vilka aktiviteter arbetsplatsen erbjuder och om individen tar 

till vara på de möjligheter som erbjuds. De på avdelningen som inte anser sig utvecklas 

genom de planerade gruppaktiviteterna har kanske inte full förståelse för dess posit iva 

konsekvenser och till följd av detta kanske inte deltar lika aktivt i aktiviteterna och kon-

struerar därmed inte lika mycket kunskap.  

 

I intervjusvaren kan vi utläsa att den allmänna uppfattningen hos de anställda var att 

klimatet under mötena tillåter alla att komma till tals och att mötena gör det möjligt för 

de anställda att få och ge feedback på utfört arbete, vilket som vi tidigare nämnt, enligt 

Eraut (2004b), är vitalt för lärprocessen.  

 

Vi tolkar det som att den generella uppfattningen var att de anställda vid de planerade 

gruppmötena hade möjlighet att påverka de mål och visioner som satts upp för avdel-
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ningen de arbetar på. Som vi tidigare nämnt är det, enligt Ellström (1992), avgörande 

för motivationen till att lära att få vara med och påverka och formulera de mål som sätts 

upp för arbetet. Det fanns dock en åsikt som skiljde sig från majoriteten, en intervjuper-

son ansåg att det är svårt att påverka målen och visionerna för avdelningen eftersom: 

”det ligger liksom högre upp men det är klart att man försöker göra sin del för att man 

ska komma till målet men jag känner nog inte att jag påverkar dem speciellt mycket”.  

 

4.1.4 Samarbeten 
Både Eraut (2004b) och Ellström (2010a) framhåller vikten av att arbeta parallellt med 

varandra och lära av andra. Ingen av intervjupersonerna hade några arbetsuppgifter som 

de blivit tilldelade att utföra tillsammans med någon annan anställd. Däremot har vi fått 

vetskap om avdelningens arbetar med en strategi som innebär att de anställda arbetar 

med ersättare som kan utföra arbetet om personen är frånvarande. Denna strategi med-

för visst samarbete vid upplärning och uppdatering. På så sätt använder sig avdelningen, 

medvetet eller omedvetet, av den lärstrategi Ellström (2010a) väljer att kalla ”Lära-av-

andra” strategin. Genom denna lärstrategi sker lärandet genom att de anställda får möj-

lighet att observera hur andra gör och därefter imitera och reproducera andras kompe-

tens. Även om Ellström när han beskriver denna lärstrategi menar att detta lärande fram-

förallt sker genom studiebesök på organisationer med liknande arbetsuppgifter menar vi 

att de anställda på orderavdelningen använder sig av denna lärstrategi när de studerar 

kollegor på samma avdelning som hanterar liknande arbetsuppgifter och på så sätt lär av 

andra genom att imitera och reproducera deras kompetens.    

 

De intervjupersoner som hade kollegor med liknande arbetsuppgifter samarbetade med 

dessa genom att ta hjälp av dem om något problem uppstod samt få tips och utbyta erfa-

renheter med varandra. Däremot fick vi uppfattningen att en del av intervjupersonerna 

som saknade kollegor med samma arbetsuppgifter saknade någon att få tips av och nå-

gon att bolla tankar och idéer med. Vi tolkar det som att dessa personer inte hade möj-

lighet att förvärva nya kunskaper med hjälp av sina kollegors erfarenheter och expertis. 

Enligt Eraut (2004b) bidrar att arbeta parallellt med andra till medvetenhet om olika 

kunskaper och tillgång till expertis och relationer som kan erbjuda feedback, stöd och 

råd.  

 

Även i detta fall fanns det en åsikt som skiljde sig från mängden. En av intervjuperso-

nerna hade ingen med liknande arbetsuppgifter på avdelningen att samarbeta med och 

detta var heller ingenting personen saknade. Vi misstänker att intervjupersonen inte för-

stod fördelarna med att samarbeta.   

 

4.1.5 Mentorskap 
De två som under de senare åren har blivit anställda på avdelningen har haft en mentor 

under sina första veckor för att introduceras i arbetet. Vi tolkade det som att de intervju-

ade som haft en mentor upplevde det som något positivt, de ansåg att mentorn var ett 

bra stöd och att det kändes tryggt att ha någon att vända sig till med frågor. En generell 

uppfattning verkade vara att intervjupersonerna tyckte att det var ett bra sätt att komma 

in i arbetet att ha en mentor eftersom de med stöd från någon med expertis fick möjlig-

het att prova sig fram. Detta ligger i linje med Rönntoft och Spjuths (2010) tankar om 

mentorskap och mentorns roll som stöd för personen den vägleder. De har noterat att 
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mentorskap är till fördel bland annat för att stötta, motivera och vägleda. Dock fick vi ta 

del av en persons upplevelser av att dennes mentor inte haft tillräckligt med tid för att 

hjälpa till och ge det stöd som intervjupersonen ansåg sig behöva. Vår tolkning är att 

intervjupersonen önskade att mentorn skulle haft mer tid fri från de vardagliga arbets-

uppgifterna för att kunna ge tillräckligt med stöd. Det hade kanske varit till fördel om 

den som agerar mentor haft mer tid avsatt för just mentorskapet, för att kunna ge ordent-

ligt med stöd och för att mentorskapets ska utnyttjas till fullo.  

 

Flera på avdelningen hade även fått chansen att agera mentor vid något tillfälle. De som 

hade fått chansen att agera mentor vid något tillfälle verkade anse att det varit en positiv 

erfarenhet men vi tolkade det som att de anställdas förståelse för fördelarna med att age-

ra mentor skiljde sig åt. Det fanns de som endast ansåg att de förbättrade sin förmåga att 

lära ut kunskaper medan andra även verkade inse att de själva utvecklades bland annat 

genom att ta ett steg tillbaka, fundera över rutiner och iaktta brister i det egna arbetet 

som skulle kunna förbättras. En intervjuperson beskrev att:  

 

”Man lär sig lite själv också, man får lite feedback. Man blir ju lite bekväm när man har 

jobbat här i tio år, då är det ju bra att någon kommer och säger varför gör du inte så-

här? Det är alltid bra att få en ny syn på det.”  

 

Ellström (1996) framhåller just att det är av vikt för arbetsplatslärandet att de anställda 

får möjlighet att distansera sig från den dagliga verksamheten och kritiskt granska den 

för att se om något går att förbättra och för att undvika misstag i framtiden. En del ver-

kade även förstå att mentorskap medför möjligheter för den som agerar mentor att ta del 

av den som vägleds idéer och kunskaper samt nya ögon att se på arbetet med.  

 

4.1.6 Utmaningar 
Intervjupersonerna upplevde att de i sitt arbete dagligen möter utmaningar som de han-

terar efter bästa förmåga. Även om de utför i stort sett samma arbetsuppgifter varje dag 

så är ingen dag den andra lik eftersom det alltid händer saker oväntat och eftersom av-

delningen är beroende av kunder med olika önskemål. Dock delade inte alla intervjuper-

soner denna uppfattning. En av de tillfrågade upplevde sitt arbete som monotont och 

utan utmaningar. Detta menar vi antingen kan bero på att dennes arbete skiljde sig från 

de andra personernas arbete och inte var exempelvis beroende av kunders önskemål och 

krav eller att personen inte upplever arbetet utmanande på samma sätt som resterande 

intervjupersoner. Vi fick uppfattningen att de intervjupersoner som ansåg att de möter 

utmaningar i sitt arbete hanterar dessa genom att söka information framförallt via inter-

net och genom att fråga kollegor och andra i sin närhet om hjälp. Vi fick intrycket att 

intervjupersonerna upplevde utmanande situationer som något positivt och ingen fram-

förde någon nervositet relaterad till utmanande situationer. Detta ligger i linje med 

Erauts (2004b) tankar om att självförtroende förbättras genom att hantera situationer i 

arbetet och för att hantera dessa situationer underlättar det om stöd finns. Vi tolkade det 

som att intervjupersonerna fick stöd och hjälp av sina närmaste kollegor vid utmanande 

situationer vilket underlättade hanteringen av situationerna.     

 

Ellström (1996) menar att lärande till stor del handlar om att bryta rutiner och skapa 

utrymme för avlärande och nylärande. För att detta ska vara möjligt krävs, enligt Ell-

ström, att individer oplanerat ställs inför en utmanande situation som kräver eftertanke. 
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I enlighet med detta drar vi slutsatsen att de anställda på orderavdelningen har goda för-

utsättningar att lära genom utmaningar i sitt arbete. Även Eraut (2004b) menar att lärpo-

tentialen påverkas av hur komplexa och varierande arbetsuppgifterna är. 

 

En fördel med att de anställda utsätts för utmaningar och okända situationer i arbetet är 

att de tvingas utveckla ny kunskap, det vill säga att ackommodation sker. Även om as-

similering kräver mindre ansträngning så innebär ackommodation att en individs kun-

skapsregister utvecklas och utökas (Billett, 1999).   

 

4.1.7 Resurser och tid 
Vi uppfattade det som att alla intervjupersoner ansåg att de hade tillräckligt med resur-

ser för att kunna utvecklas och lära. Genom det interna intranätet fanns mycket instruk-

tioner och information tillgänglig vilket underlättar de anställdas på avdelningens sö-

kande efter lärdomar. Ellström (1996) framhåller att det är avgörande för kvalificerat 

lärande att de anställda får tillgång till information och fördjupa sina teoretiska kunska-

per. Vi upplevde att intervjupersonerna ansåg att det interna intranätet var en bra resurs 

för informationssökning och hjälpmedel för att kunna fördjupa sina kunskaper. Vi tol-

kade det som att intervjupersonerna upplevde att även kollegorna på avdelningen var 

bra resurser med annan expertis än deras egen. ”Om det är någonting jag inte kan, så 

finns det alltid någon annan som kan som man kan fråga”.  

 

Den enda resurs som intervjupersonerna uttryckte att de saknade var tid. Det framgick 

att intervjupersonerna var tvungna att lägga arbetsuppgifter åt sidan för att ha tid till 

utveckling och lärande vilket medförde att de halkade efter med sina vardagliga arbets-

uppgifter. Vi misstänker att detta i sin tur medför att de anställda upplever att lärande 

och utveckling tvingas läggas åt sidan på grund av tidsbrist. Enligt Scheeres et al (2010) 

är det viktigt att lärandet blir en legitimerad och integrerad del i det vardagliga arbetet. 

Ellström (2010a) menar att verksamheten bör organiseras för både produktion och lä-

rande, för det krävs tillräckligt med tid att lära.  Vi tolkar det som att de anställda inte 

upplever lärande som någonting legitimerat och integrerat i arbetet eftersom de själva 

upplever att de inte har tid att lära och utvecklas. Vi tror att detta kan bero på den gene-

rella synen på lärande som något som uppstår genom formella utbildningsinsatser. Vi 

upplever, som vi tidigare nämnt, att de anställda inte är fullt medvetna om att de lär ge-

nom det dagliga arbetet och informella insatser. Om medvetenheten om detta hade fun-

nits tror vi att de inte hade upplevt tiden som en lika bristfällig resurs. I och med att det 

krävdes djupare eftertanke och vägledning för att de anställda skulle komma till insikt 

om att de lär i vardagen och eftersom lärande associeras med formell utbildning anser 

majoriteten att de idag inte har tid att lära och utvecklas.  

 

Något vi har noterat är att intervjupersonerna upplevde en avsaknad av en grundlig och 

mer övergripande förståelse för system de använder i sin vardag. Vi får uppfattningen 

av att de har känt sig hindrade av att inte ha tillräckligt med kunskap om systemen. En 

intervjuperson uttryckte att denne varit tvungen att prova sig fram i systemet och lägga 

mycket tid på att hantera problem som uppstår. Dessa problem är svåra för personen att 

hantera eftersom intervjupersonen saknar kunskaper i systemet utöver de delar denne 

använder i vardagen. Vi upplever att intervjupersonerna överlag ansåg att de saknade 

information och utbildning för att klara av att hantera systemen, bland annat vid föränd-

ringar. Intervjupersonerna verkade anse att de inte kunde allt i systemet som de behövde 
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kunna och att de till viss del hindrades i sitt arbete på grund av detta. Vi har fått uppfatt-

ningen om att onödig tid spills på att hantera varje problem som uppstår på grund av 

ovisshet, problem som skulle kunna undvikas om intervjupersonerna varit bättre rustade 

med information och utbildning i systemen. Vi tror att avdelningen i längden skulle 

vinna tid på att avsätta tillräckligt med tid från början för att de anställda ska lära sig 

systemen och sedan slippa spilla tid på att hantera problem som annars skulle kunna 

uppstå på grund av okunskap.  

 

Enligt Eraut (2004a) krävs det för vissa individer mycket tid för att förvärvad kunskap 

ska transfereras. Även om tid lagts för att utbilda personalen i systemen, kan det vara så 

att kunskapen inte transfererats hos alla anställda och därmed har de svårt att använda 

kunskapen. Kanske behövde några av de anställda mer tid för transfereringen, det kan 

finnas skillnader i de tidigare erfarenheter av system vilket medför att transfereringen 

tar olika lång tid.  

  

4.1.8 Arbetsklimat och organisationskultur 
Efter vår informantintervju och en rundvandring på avdelningen fick vi reda på att de 

anställda på avdelningen arbetade i ett öppet kontorslandskap med skärmar som separe-

rade arbetsplatserna från varandra. Den generella uppfattningen om denna miljö var att 

det är bra att arbeta i ett öppet kontorslandskap. Intervjupersonerna ansåg att kommuni-

kationen främjades och att strukturen gjorde det lättare att ställa spontana frågor och få 

hjälp av kollegor. Vi upplevde att merparten på avdelningen ansåg att det också är en 

fördel att kunna ta del av information genom att höra vad kollegor i närheten säger;  

 

”Man plockar upp så mycket information genom att bara liksom höra vad andra säger, 

att nu är det någon som sitter och har problem med någonting så fångar man upp det 

och kanske hör också hur de löser problemet så vet man sen när man själv får samma 

problem hur man ska göra ”.  

 

Woerkom och Poell (2010) menar att den fysiska miljön kan utgöra ett hjälpmedel för 

lärande. Vi tror att kontorsstrukturen på avdelningen kan bidra till lärande genom att 

stödja lärstrategin ”lära-av-andra”. De andra kollegorna med olika kunskaper kan an-

vändas som experter och agera förebilder samt erbjuda stöd. Vi fick uppfattningen att 

även om intervjupersonerna tyckte att det var bra att sitta i ett öppet kontorslandskap var 

det inte alla som insåg fördelarna med denna struktur. Kanske kan det bero på att läran-

de var i fokus för vårt samtal med personerna och de hade svårt att associera lärande till 

något som sker i vardagen exempelvis genom att lära av andra i sin närhet. Det fanns 

även en åsikt som skiljde sig från majoriteten, en av intervjupersonerna kunde bara se 

nackdelar med kontorsstrukturen.  

 

Intervjupersonerna verkade överens om att de bemöttes väl om de ställde spontana frå-

gor till sina kollegor eller bad om hjälp, vi tolkar det som att arbetsklimatet och organi-

sationskulturen uppmuntrar till spontanitet och öppenhet mellan kollegor. Eftersom de 

på avdelningen ofta har planerade möten kände de anställda att de hade möjlighet att ta 

upp och diskutera olika ämnen under dessa tillfällen som berörde alla anställda på av-

delningen. De anställda framhöll att alla fick komma till tals vid dessa tillfällen, vilket 

vi tolkar som att klimatet och kulturen uppmuntrar till deltagande och diskussion. Enligt 

Ellström (2010a) är det nödvändigt vid arbetsplatslärande att organisationskulturen 
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stödjer och uppmuntrar till lärande genom att uppmuntra till handling och initiativ och 

genom att tolerera olikheter i uppfattningar samt alternativt tänkande. Eftersom den all-

männa uppfattningen var att frågor och diskussionsämnen välkomnades och uppmunt-

rades uppfattar vi det som att organisationskulturen tolererar olikheter och alternativt 

tänkande. Detta eftersom ingen av de anställda drog sig för att ta upp ämnen för diskus-

sion. Av det här drar vi slutsatsen att arbetsklimatet och organisationskulturen främjar 

arbetsplatslärande. 

 

4.2 Åtta sätt att främja lärande på arbetsplatsen  
 

För att utvärdera orderavdelningens förutsättningar för lärande utgår vi ifrån Erauts 

(2004b) forskning som resulterat i åtta slutsatser om hur arbetsplatslärande kan ske och 

främjas.  

 

Genom att förbättra arbetsuppgiftsrelaterade prestationer. För att lärandet på arbets-

platsen ska främjas är det viktigt att arbetsuppgifterna är tillräckligt komplexa och ut-

manande. Enligt vår uppfattning upplever de anställda på orderavdelningen, med få un-

dantag, generellt att de i sitt vardagliga arbete möter utmaningar och även om arbetet 

innebär att samma arbetsuppgifter upprepas så blir uppgifterna olika beroende på situa-

tion. Lärandet främjas även av att de anställda kommunicerar med en stor variation av 

människor och att arbetet kräver samarbete. Som vi har uppfattat det fungerar kommu-

nikationen väldigt bra med kollegorna på samma avdelning, mycket tack vare det öppna 

kontorslandskapet. Däremot vet vi inte hur stor variation av människor de anställda 

kommunicerar med, men vi har fått uppfattningen att kommunikation till största del 

endast sker med de i de anställdas närhet och till viss del även med anställda på ABB i 

andra orter. De anställda på orderavdelningens möjligheter till samarbete upplever vi 

som till viss del begränsade. Viss mån av samarbete sker mellan de anställda till följd av 

avdelningens strategi att arbeta med ersättare, vi upplever dock att detta samarbete är 

begränsat och endast sker vid upplärning och uppdatering. Vi upplever att de anställda, 

utöver detta, måste ta eget initiativ till samarbete eftersom de inte har några arbetsupp-

gifter som de tilldelats tillsammans med någon kollega. Vår studie har visat att inte alla 

har förståelse och är medvetna om att lärande kan ske informellt genom att lära av var-

andra, vilket kan medföra att få väljer att samarbeta.  

 

Genom medvetenhet och förståelse. Det är av betydelse för lärandet att de anställda har 

förståelse för människor så som kollegor, chefer och kunder och för situationer, den 

egna organisationen, problem och risker, prioriteringar och strategiska problem. Enligt 

vår uppfattning finns ett öppet klimat på avdelningen som låter alla komma till tals och 

accepterar alternativt tänkande, detta menar vi förutsätter att de anställda har en förstå-

else för varandra. Vi har fått det berättat för oss att chefen ofta har öppen dörr till sitt 

kontor och de anställda upplever det som att det är ett öppet klimat under utvecklings-

samtalen, vi tolkar det som att chefen och de anställda har en bra och öppen relation 

vilket också förutsätter en förståelse för båda parter. Avdelningens vecko- och månads-

möten och även verksamhetsutvecklingsmötena menar vi främjar de anställdas förståel-

se för kunder, den egna verksamheten, problem och risker, situationer, prioriteringar 

och strategiska problem genom diskussioner och förmedling av information.  
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Genom personlig utveckling. Självkritiskhet och självstyre är av betydelse för lärandet, 

detta upplever vi att de anställda får möjlighet till genom utvecklingssamtalen där de får 

chans att reflektera över sitt arbete och påverka sin utvecklingsplan innehållande mål för 

det egna arbetet. Huruvida de anställda delegeras och tilldelas uppgifter eller om de 

själva får styra över sina arbetsuppgifter är för oss oklart, det vi vet är att de har möjlig-

het att påverka sin utveckling och även att påverka mål och visioner för hela avdelning-

ens arbete. Att de anställda får möjlighet att se på sitt arbete ur olika perspektiv kan 

också främja lärandet. Flera av intervjupersonerna framhöll att de genom att agera men-

tor både kunde ta ett steg tillbaka och se på sitt arbete med nya ögon och ta del av den 

vägleddes syn. Av intervjuer framgick att de anställda konsulterar, ber om hjälp och 

utbyter erfarenheter med sina kollegor, framförallt de med samma arbetsuppgifter. Detta 

är något Eraut menar främjar den personliga utvecklingen. Genom denna konsultation 

med kollegor och med hjälp av det interna intranätet får de anställda tillgång till relevant 

kunskap och expertis som ökar lärandet.  

 

Genom arbete i team. Arbete som kräver samarbete, hantering av sociala relationer, 

gemensamt planerande och problemlösning ökar lärandet på arbetsplatsen. I och med 

arbetet med verksamhetsutveckling tilldelas de anställda ibland uppgifter i grupp som 

kräver hantering av sociala relationer, gemensamt planerande och problemlösning. En-

ligt vår uppfattning sker inte denna typ av arbete så ofta och prioriteras ofta lägre än de 

andra arbetsuppgifterna, vilket minskar mängden lärande som uppstår med hjälp av ar-

bete i team. 

 

Genom rollrelaterade prestationer. Eraut menar att det är av vikt för arbetsplatslärande 

att de anställda stöttar varandras lärande, att de utvecklar sin handledande roll, klarar av 

att lösa oväntade problem och håller sig ajour. På avdelningen används mentorskap när 

en ny person ska introduceras i arbetet. De på avdelningen som har fått möjlighet att 

agera mentor har utvecklat sin handledarroll och stöttat den som ska vägledas i dennes 

lärande. I och med att de på avdelningen arbetar med kunder och beställningar av pro-

dukter som ständigt utvecklas tvingas de anställda att hålla sig ajour vilket sker med 

hjälp av möten och det ständigt uppdaterade intranätet. De anställdas hantering av ovän-

tade problem återkommer vi till i punkt åtta. 

 

Genom att tillskaffa sig akademiska kunskaper. Detta sätt att främja arbetsplatslärande 

berör formella utbildningsinsatser, vilket inte har varit i fokus för vår undersökning och 

därför är vi inte insatta i hur avdelningen främjar att formell kunskap förvärvas. 

 

Genom beslutsfattande och problemlösning. De anställda på orderavdelningen får möj-

lighet till beslutsfattande och problemlösning i sitt vardagliga arbete när de möter utma-

ningar och stöter på problem. Som flera intervjupersoner nämnde handlar arbetet på 

avdelningen mycket om kundernas önskemål och krav, vilket gör arbetet oberäkneligt 

och kräver hantering av problem. Vid utmaningar och problem tar de anställda oftast 

hjälp av varandras expertis och kunskaper eller söker informationen via andra vägar, 

bland annat via intranätet. 

 

Genom bedömningar och kritik. Det är av betydelse för lärandet på arbetsplatsen att de 

anställda får möjlighet att bedöma sina prestationers kvalité, arbetets utfall, utgång och 

prioriteringar. På orderavdelningen får de möjlighet till att reflektera och kritiskt grans-
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ka det egna arbetet samt ta del av bedömningar på bland annat kunskapsnivå av sin chef 

på de årliga utvecklingssamtalen, med efterföljande uppföljningssamtal.       

 

4.3 Slutsatser 
 

Vilka förutsättningar finns för lärande på arbetsplatsen och hur nyttjas arbetsplatslä-

rande på orderavdelningen på ABB AB Logistics Center Repair? 

 

 De anställda på orderavdelningen associerar lärande i arbetslivet med formella 

utbildningsinsatser.  

 

 Vid djupare eftertanke och mer specificerade frågor lyckades intervjupersoner-

na även koppla lärande till det vardagliga arbetet. 

 

 Viss förståelse för att lärande kan ske i samspel med kollegor fanns hos de an-

ställda på orderavdelningen. 

 

 Att lära av misstag och att testa sig själv insåg en del av intervjupersonerna bi-

drog till utveckling i yrkesrollen. 

 

 Medvetenhet om informellt lärande saknas men viss förståelse finns generellt på 

orderavdelningen 

 

 En del anställda på orderavdelningen har en syn på lärande som innebär att in-

divider kan bli färdiglärda.  

 

 En förutsättning för lärande som finns på orderavdelningen är nyttjandet av ut-

vecklingssamtal. De anställda får stämma av kunskapsnivåer och utvärdera sitt 

utförda arbete, får möjlighet att reflektera över arbetet, sina handlingar och dess 

konsekvenser tillsammans med sin chef samt får feedback från denne. Det fanns 

åsikter som skiljde sig från den generella synen, dessa menade att möjligheter 

till reflektion under samtalen saknades. Detta kan tyda på en omedvetenhet sna-

rare än en brist på utrymme för reflektion. Den generella synen är att mål utvär-

deras och formuleras och en individuell utvecklingsplan skapas och de anställda 

har möjlighet att påverka de mål och visioner som sätts upp för deras arbete. Ut-

vecklingssamtalen motiverade de anställda genom att de blev medvetna om sina 

arbeten och dess konsekvenser och samtalen sporrade dem att utvecklas. 

 

 En annan förutsättning för lärande som finns på orderavdelningen är de planera-

de gruppaktiviteterna i form av vecko- och månadsmöten samt arbete med verk-

samhetsutveckling. De anställda får under dessa möten den information de be-

höver och att alla får möjlighet att diskutera olika ämnen, de upplever att de ut-

vecklas med hjälp av dessa gruppmöten genom att lära av varandra och ta del av 

de andras syn på arbetet. Inte alla på orderavdelningen förstår hur de med hjälp 

av gruppaktiviteter utvecklas, kanske deltar dessa personer därför inte lika aktivt 

och följden kan bli att de inte konstruerar lika mycket kunskap. Under mötena 
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har de anställda möjlighet att påverka mål och visioner för avdelningen, vilket 

kan vara motiverande. 

 

 Ytterligare en förutsättning för lärande på arbetsplatsen är samarbeten. På order-

avdelningen finns det få arbetsuppgifter som tilldelas de anställda tillsammans 

med någon annan anställd. De arbetar med ersättare vilket medför visst samarbe-

te och på så sätt använder de sig av lärstrategin ”lära-av-andra”. Det finns även 

de anställda med liknande arbetsuppgifter som samarbetar med varandra, tar 

hjälp av och utbyter erfarenheter med sina kollegor.  

 

 Mentorskap kan utgöra en förutsättning för lärande på arbetsplatsen och nyttjas 

på orderavdelningen. En generell uppfattning var att det är ett bra sätt att komma 

in i arbetet att ha en mentor med expertis som kan ge stöd och hjälp. Mer tid fri 

från de vardagliga arbetsuppgifterna kan behövas för att mentorn ska kunna ge 

tillräckligt med stöd. De intervjuades åsikter angående fördelarna med att agera 

mentor skiljde sig åt. En uppfattning var att de endast förbättrade sin förmåga att 

förmedla kunskaper medan andra uppfattade att de själva utvecklades genom att 

ta ett steg tillbaka, fundera över rutiner och iaktta brister i det egna arbetet.  

 

 En annan förutsättning för lärande som finns på orderavdelningen är att de an-

ställda möter utmaningar i sitt arbete. På avdelningen hanterar de generellt ut-

maningar genom att söka information och ta hjälp av kollegor och andra i sin 

närhet. Utmanande situationer upplevs som något positivt, vilket kan tyda på att 

de anställda har det självförtroende som krävs för att klara av situationer. Detta 

självförtroende kan de ha förstärkts bland annat eftersom de anställda har det 

stöd de behöver. Genom att de anställda ställs inför utmanande situationer som 

kräver eftertanke kan de bryta rutiner och skapa möjligheter för avlärande och 

nylärande. Utmaningar och okända situationer i arbetet tvingar de anställda att 

utveckla ny kunskap.  

 

 Resurser och tid utgör förutsättningar för lärande, på orderavdelningen upplevde 

de anställda att de har tillräckligt med resurser. De anställda framhöll det interna 

intranätet som en bra resurs för informationssökning och hjälpmedel för att de 

ska kunna fördjupa sina kunskaper, de upplever också sina kollegor med annan 

expertis än deras egen som en bra resurs. Den enda resurs intervjupersonerna 

upplevde att de saknade var tid, lärande och utveckling tvingas läggas åt sidan 

på grund av tidsbrist. Vi tolkar det som att de anställda inte upplever lärande 

som något som är legitimerat och integrerat i arbetet. Om de anställda hade varit 

medvetna om att de lär genom dagligt arbete och informella insatser tror vi att 

tiden inte hade upplevts som en bristfällig resurs. Intervjupersonerna saknade en 

grundlig och mer övergripande förståelse för de system de använder. Vi har fått 

uppfattningen att onödig tid spills på att hantera varje problem som uppstår på 

grund av ovisshet, problem som vi tror skulle kunna undvikas om intervjuperso-

nerna varit mer kunniga i systemen från början.  

 

 Vid arbetsplatslärande är det en viktig förutsättning att arbetsklimatet och orga-

nisationskulturen främjar lärande. Intervjupersonerna uppfattade det öppna kon-

torslandskap de arbetar i som en bra kontorsstruktur, den allmänna uppfattning-
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en är att kommunikationen främjas och att strukturen gör det lätt för de anställda 

att ställa spontana frågor och få hjälp av kollegor. De anställda upplever det som 

en fördel att de kan ta del av information genom att höra vad kollegorna i närhe-

ten säger. Inte alla verkade förstå fördelarna med kontorsstrukturen, kanske på 

grund av att lärande var i fokus för vårt samtal och att de associerar lärande med 

formella utbildningsinsatser och därmed inte förstår att de kan lära av andra i sin 

närhet. Vi upplevde att arbetsklimatet och organisationskulturen uppmuntrar till 

spontanitet, olikheter, alternativt tänkande och öppenhet mellan kollegor.  
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5. Diskussion 
 

I detta avsnitt besvarar vi vår andra och sista forskningsfråga: På vilka sätt kan orderav-

delningen på ABB AB Logistics Center Repair främja informellt arbetsplatslärande? Vi 

avslutar avsnittet med att diskutera våra metodval och ge förslag till fortsatt forskning.   

 

5.1 Förslag till hur ABB AB Logistics Center Repair kan 

främja det informella arbetsplatslärandet 
 

Vi har fått ta del av de anställdas syn på lärande och uppfattning om hur lärande uppstår 

på arbetsplatsen. En förutsättning för att arbetsplatslärande ska nå sin fulla potential är 

att de anställda har full förståelse för och är medvetna om hur lärande på arbetsplatsen 

kan uppstå och fördelarna med det. Det finns en risk att de anställda som inte är med-

vetna och har förståelse för att det går att lära och utvecklas i vardagliga situationer inte 

engagerar sig aktivt och därmed går miste om lärmöjligheter. De anställda som, till ex-

empel, inte är medvetna och inser att det går att lära av kollegor och i gruppsituationer 

kanske inte deltar lika aktivt i gruppaktiviteter eller utnyttjar kollegors expertis, bland 

annat när de möter utmaningar i sitt arbete. Inte endast vilka möjligheter till lärande som 

arbetsplatsen har att erbjuda, som exempelvis öppet kontorslandskap med närhet till 

kollegor och gruppaktiviteter, avgör hur mycket kunskap som förvärvas, utan mängden 

lärande och kvalitén på lärandet individerna förvärvar är beroende av deras val att ta till 

vara på möjligheterna. I och med detta är det väldigt viktigt att alla har en förståelse för 

de positiva följderna med informellt lärande i vardagliga situationer. Följaktligen menar 

vi att orderavdelningen bör:  

 

 Öka de anställdas medvetenhet och förståelse för hur lärande på arbetsplatsen 

kan uppstå informellt och fördelarna med detta. 

 

Vi menar att vår studie är ett steg i rätt riktning för att öka medvetenheten och förståel-

sen, något som framkom under intervjuerna med de anställda var att de redan där börja-

de fundera och granska sin syn på lärande och detta är något som vi rekommenderar 

orderavdelningen att fortsätta arbeta med för att öka det informella lärandet på arbets-

platsen. 

 

I och med att många hade svårt att förstå att lärande och utveckling kan ske i vardagliga 

situationer i arbetet var det flera som ansåg att de inte hade tid att utvecklas och förvär-

va nya kunskaper. Vi anser att genom att öka de anställdas medvetenhet och förståelse 

går det att komma åt även detta problem. Vi tror inte att de kommer att anse att tiden för 

lärande och utveckling är bristfällig om de inser att de faktiskt lär informellt på arbets-

platsen utan att behöva sätta sina ordinarie arbetsuppgifter åt sidan för att bara fokusera 

på utbildningsinsatser.   
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Ytterligare något som berör tiden, och som vi nämnt ovan, är den bristfälliga utbild-

ningen i systemen. Vi har blivit införstådda med att några anställda anser att de inte har 

alla kunskaper i systemen de använder som de anser sig behöva. För att undvika att tid 

spills på att hantera problem som uppstår menar vi att orderavdelningen kan: 

 

 Erbjuda grundlig och övergripande utbildning i systemen, framförallt vid för-

ändring och avsätta tillräckligt med tid för att alla ska lära de det behöver. 

 

Genom att göra detta tror vi att problem med systemen, på grund av okunskap och brist-

fällig hantering, skulle kunna undvikas och att när problem uppstår skulle de gå snabba-

re att lösa med en djupare förståelse för systemen i sin helhet. Genom att dedicera tid till 

ordentlig utbildning och genomgång av systemen i startgropen vid förändringar och 

utveckling tror vi att orderavdelningen i längden skulle vinna tid genom att undvika 

onödiga avbrott. Även om det går att lära av misstag och att möta utmaningar är utveck-

lande menar vi att det är av vikt att ha tillräckligt med grundläggande kunskaper för att 

kunna hantera utmaningarna och problemen.  

 

Utvecklingssamtal är ett bra tillfälle för de anställda att få möjlighet till att reflektera 

över det egna arbetet, vilket kan främja arbetsplatslärandet. Det är viktigt att ta ett steg 

tillbaka och fundera över rutiner och iaktta brister i det egna arbetet. Det var inte alla 

intervjupersoner som ansåg sig få tid och möjlighet att reflektera med stöd av sin chef 

under dessa samtal. Vi tror att det finns en risk att de anställda inte är medvetna om att 

de faktiskt reflekterar, men det kan också vara så att för lite utrymme för reflektion ges 

till de anställda under dessa samtal. Orderavdelningen skulle kunna utnyttja fördelarna 

med reflektion som en metod att utvecklas och lära ytterligare genom att: 

 

 Ge reflektion stort utrymme och betona vikten av och fördelarna med reflektion. 

 

Ett sätt att förstärka de anställdas reflektioner är även att chefen och ledningen ger sitt 

stöd och bidrar till reflektionen. 

 

Arbete i team är ett bra sätt att utnyttja de kunskaper som finns på en arbetsplats och 

låta de anställda lära av varandra och ta del av varandras erfarenheter. Även om order-

avdelningen har möten och arbetar tillsammans med verksamhetsutveckling tror vi inte 

att de utnyttjar fördelarna med teamarbete fullt ut. Detta eftersom de anställda inte 

tvingas att samarbeta eller arbeta i grupp i det vardagliga arbetet utan endast vid dessa 

få specifika tillfällen. Därför föreslår vi att orderavdelningen bör: 

 

 Prioritera arbete i grupp och tilldela de anställda arbetsuppgifter tillsammans så 

att de kan utvecklas och lära genom att utnyttja varandras erfarenheter och kun-

skaper.  

 

Att introduceras i arbetet med stöd av en mentor är ett bra sätt att utnyttja de resurser 

som finns på arbetsplatsen och låta den nyanställda lära av erfaren personal på avdel-

ningen. Mentorskap kan även vara till fördel för den som agerar mentor, självklart efter-

som den utvecklar sina färdigheter att förmedla kunskaper, men mentorskapet utgör 

också ett tillfälle för mentorn att ta ett steg tillbaka, se över sitt arbete och sina rutiner 

samt ta del av nya ögons syn på arbetet. Om den nyanställda har en annan eller mer 
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uppdaterad utbildning kan även mentorn ta del av tips och information samt tillägna sig 

ny kunskap. I och med detta föreslår vi att: 

 

 Orderavdelningen fortsätter använda mentorskap och försöker variera mentorer 

och låter så många anställda som möjligt agera mentor och handledare i olika si-

tuationer.  

 

Om orderavdelningen följer dessa råd och riktlinjer tror vi att arbetsplatslärandet på 

avdelningen kommer att främjas och dess fulla potential nyttjas, vilket kan medföra att 

prestationer förbättras med hjälp av att de anställdas kunskapsbas utökas och därmed 

gagnas även organisationen genom ökad produktivitet, effektivitet och nytänkande 

(Boud & Garrick, 1999). Utöver utökad kunskapsbas i arbetet bidrar även arbetsplatslä-

rande till att öka deltagarnas utvecklingspotential genom att de anställda blir mer moti-

verade, ökar sitt intresse för att lära nytt samt förbättrar sitt självförtroende (Byström, 

2010).   

 

5.2 Metoddiskussion 
 

I början av vår studie funderade vi på om enkäter eller intervjuer lämpade sig bäst för att 

få fram den informationen om avdelningen som vi behövde för att uppnå syftet med 

uppsatsen. Att vi bestämde oss för intervjuer, anser vi nu i efterhand, var rätt beslut ef-

tersom vi fick ta del av de anställdas åsikter och erfarenheter. Med hjälp av följdfrågor 

fick vi en djupare förståelse som gjorde det möjligt för oss att göra tolkningar och få en 

uppfattning om den generella synen och inställningen till arbetsplatslärande på avdel-

ningen. Med enkäter hade vi kunnat nå ut till fler anställda, men i och med att avdel-

ningen var så liten hade vi möjlighet att träffa och intervjua fler än hälften av de anställ-

da och på så sätt lyckades vi få en generell bild av avdelningen.  

 

Vi anser att det var betydelsefullt att vi var väl pålästa om ämnet när vi formulerade 

frågor till våra intervjuer. För att få tillräckligt med och den rätta informationen som 

behövdes för att analysera resultatet och besvara våra forskningsfrågor var det nödvän-

digt med en grundlig teoribas att stå på. Även om mycket av vår tid gick åt till att stude-

ra teorier och tidigare forskning menar vi att en grundlig teoristudie var oumbärlig för 

att nå fram till ett resultat.  

 

Vi har funderat över fördelar och nackdelar med att vi utförde intervjuerna på intervju-

personernas arbetsplats. Fördelarna med detta var att personerna hade möjlighet att boka 

konferensrum där vi kunde sitta ostört och att intervjupersonerna slapp anstränga sig 

och förflytta sig från arbetsplatsen, vilket kan ha bidragit till att så pass många tillfråga-

de valde att ställa upp. En nackdel vi reflekterat kring är att vi uppfattade att de anställ-

da pratade med varandra om intervjuerna efter och inför våra möten. Vi tror att det finns 

en risk att intervjupersonerna kan ha påverkats av diskussionerna eftersom de kunde 

vara förberedda på våra frågor efter att ha pratat med någon som redan blivit intervjuad 

och även blivit påverkad av dennes åsikter och syn. Hade vi genomfört intervjuerna 

någon annanstans hade dessa diskussioner kanske inte pågått i direkt anslutning till in-

tervjuerna, vilket eventuellt hade kunnat minska deras effekt. 
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Vi har även funderat på vilka konsekvenser det kan ha fått att vi växlade intervjuare och 

intervjuade hälften av intervjupersonerna var. Det finns en risk att intervjupersonerna 

tolkade frågorna olika om vi ställde frågorna på lite olika sätt och i olika följd, men ef-

tersom vi upplever att frågorna ställdes på liknande sätt och eftersom vi följde vår semi-

strukturerade intervjuguide tror vi att vi minimerade denna risk. Vi valde även att tran-

skribera hälften av intervjuerna var, vilket kan ha medfört att intervjusvaren behandlats 

och uppmärksammats på olika sätt, men eftersom vi var noggranna med att gå igenom 

intervjuerna och sammanställda transkriberingarna tillsammans för att försäkra oss om 

att vi uppfattade intervjusvaren på samma sätt tror vi inte att detta påverkat resultatet.   

 

Vi inledde intervjuerna med att förklara vårt syfte och till följd av detta var vi även 

tvungna att beskriva vår syn på vad arbetsplatslärande innebär kortfattat. Detta tror vi 

kan ha påverkat intervjupersonernas svar i viss mån eftersom de eventuellt hade vår syn 

i åtanke när de besvarade de första frågorna, men vårt stora antal frågor som var vinkla-

de på olika sätt tror vi möjliggjorde för oss att få en uppfattning om de anställdas egen 

syn på arbetsplatslärande.   

 

Vårt skriftliga avtal anser vi kan ha medfört att intervjupersonerna kände sig trygga ef-

tersom vi var tydliga med hur det insamlade materialet skulle användas, däremot tror vi 

även att det kan ha medfört att den avslappnade atmosfären vi önskade skapa blev li-

dande. Vi anser dock att vi presenterade avtalet på ett avdramatiserande sätt vilket vi 

minskat påverkan på den avslappnade atmosfären. 

 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 
  

Inom ämnet arbetsplatslärande finns många olika inriktningar och grenar att fördjupa 

sig inom, vi har endast valt en inriktning av en mängd olika. Något vi till exempel note-

rat under vår empiriska studie är att synen på lärande och utveckling verkar skilja sig åt 

mellan olika åldersgrupper. Detta är en faktor vi inte hade utrymme att beakta och un-

dersöka närmare men någonting vi tror skulle vara intressant att fördjupa sig i.  

 

Vi skrev vår uppsats utifrån ett individperspektiv, det skulle även kunna vara intressant 

att studera arbetsplatslärande ur ett lednings- och/eller organisationsperspektiv för att få 

en helhetsbild av vilka förutsättningar en organisation har för arbetsplatslärande samt 

vilka möjligheter de har att främja lärandet på arbetsplatsen.   

 

Vår uppsats är endast en del i ABB:s arbete med att främja lärandet i samband med ar-

bete. Liknande undersökningar skulle kunna göras på andra avdelningar för att se över 

hur det informella arbetsplatslärandet kan främjas. Denna uppsats har endast haft det 

informella lärandet i fokus, att studera nyttjandet av formella utbildningsinsatser skulle 

också kunna vara av intresse för att vidare främja arbetsplatslärandet på orderavdelning-

en på Logistics Center Repair i Malmö och andra avdelningar inom organisationen.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. 
 

Intervjuguide – Informantintervju 

Syftet med vår uppsats är att analysera arbetsplatslärande på orderavdelningen på ABB AB 

Logistics Center Repair med avseende på vilka förutsättningar som finns till lärande på ar-

betplatsen. Vi vill även diskutera och komma med konkreta förslag till hur orderavdelningen 

kan främja det informella arbetsplatslärandet.  

 

 

Intervjuerna inleds med att vi presenterar oss och vårt arbete och informerar om konfidentiali-

tet samt ber intervjupersonen att läsa igenom och skriva under vårt skriftliga avtal. 

Bakgrund 

- Hur länge har du arbetat på företaget? 

- Vilken är din position? Hur länge har du haft denna? 

- Vilken är din syn på lärande på/ i samband med arbetsplatsen? (Vad anser du att det 

innebär?)  

- Kan du beskriva arbetet på avdelningen? 

Lärande 

- Vilken typ av kunskap, skickligheter och färdigheter behövs för att klara av dessa ar-

betsuppgifter? 

- Hur tillägnar sig de anställda dessa kunskaper, skickligheter och färdigheter? 

- Vilka möjligheter har de anställda att lära och förbättra sina kunskaper, färdigheter och 

skickligheter på avdelningen? 

- Vilka möjligheter har de anställda att lära genom det vardagliga arbetet på avdelning-

en? 

- Hur väl anser du att dessa möjligheter nyttjas? 

- Vad skulle, enligt dig, kunna förbättras för att öka mängden lärande på arbetsplatsen? 

- Vad skulle, enligt dig, kunna förbättra kvaliteten på lärandet på arbetsplatsen? 

- Vilken inställning tror du att de anställda har till lärande på/ i samband med arbetsplat-

sen? 

Aktiviteter 

- Hur ser kontorsmiljön ut? 

- I vilken utsträckning sker regelbundna möten där mål och visioner diskuteras? 

- I vilken utsträckning arbetar de anställda individuellt? 
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- Kräver några av arbetsuppgifterna på avdelningen någon form av samarbete? Hur väl 

anser du att samarbeten på avdelningen fungerar? 

- Har ni utvecklingssamtal med de anställda, hur ofta? 

- I vilken utsträckning tror du att de anställda får möjlighet att reflektera över sitt arbete 

under dessa samtal? På vilket sätt? 

- I vilken utsträckning får de anställda på avdelningen möjlighet att delta i gruppaktivi-

teter?  

- Hur anser du att arbetsklimatet på avdelningen uppmuntrar till diskussioner? 

- I vilken utsträckning får de anställda tillgång till någon handledare eller möjlighet att 

själva agera handledare i någon situation? 

- I vilken utsträckning anser du att de anställda på avdelningen möter utmaningar i sitt 

arbete?  

Strategier  

- På vilket sätt anser du att ABB arbetar för att främja lärandet på er avdelning?  

(Informella, formella, externa, interna utbildningar osv.) 

- På vilket sätt anser du att ni på avdelningen arbetar för att främja lärandet? (Informel-

la, formella, externa, interna utbildningar osv.) 

- Vilka resurser tror du finns på avdelningen för att främja lärande? 

Övrigt 

- Är det något annat, rörande ämnet, du skulle vilja dela med dig av till oss? 
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Bilaga 2. 
 

Informationsbrev  

Hej! 

Vi heter Sofie Tenggren och Sara Flygt och läser personal- och arbetslivsprogrammet vid 

Lunds universitet. För närvarande skriver vi vår kandidatuppsats i arbetslivspedagogik med 

inriktning på arbetsplatslärande.  

Forskning visar att lärande i samband med arbetet är nödvändigt för både individen och orga-

nisationen. Arbetsplatslärande är av stort intresse för både anställda och arbetsgivare och ar-

betsplatsen kan med hjälp av arbetsplatslärande utgöra en miljö som utvecklar både individer 

och organisationen (Svensson, 2004). I enlighet med denna forskare menar vi att arbetsplats-

lärande är nödvändigt för utveckling av individer och organisationer och därför har vi valt att 

studera detta fenomen.  

Vi har inlett ett samarbete med ABB:s HR-center i Västerås och därigenom fått kontakt med 

Jörgen Köhler hos er i Malmö. Vi kommer att genomföra en studie på Repair Centers order-

avdelning och för att denna studie ska bli möjlig behöver vi just din hjälp. Genom intervjuer 

hoppas vi få förståelse för nyttjandet av arbetsplatslärande på er avdelning på Logistics Center 

Repair, vilka förutsättningar som finns till lärande på arbetplatsen samt till viss del vilken 

förståelse och medvetenhet ni anställda har om arbetsplatslärande. Vi vill även komma med 

konkreta förslag och verktyg till hur det informella arbetsplatslärandet kan främjas. 

Dina tankar och erfarenheter från avdelningen är betydelsefulla för att ge oss den insikten i 

företaget vi behöver för att uppnå detta syfte. Vi hoppas i slutändan kunna komma med kon-

kreta förslag och verktyg för förbättring av er avdelning, rörande arbetsplatslärande, med 

hjälp av våra forskningsstudier och intervjuresultat.  

Intervjuerna kommer att ta ungefär 45 minuter per person och det krävs ingen förberedelse 

från er sida. Detta kommer att vara helt konfidentiellt. Resultatet kommer att redovisas munt-

ligt för ledningen på Repair Center samt i en sammanställd rapport som ni genom Jörgen 

Köhler får ta del av i början av juni. 

Om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju ber vi dig svara på detta mail, eller ringa 

någon av oss på nummer för att boka in ett intervjutillfälle:  

0704332159 eller 0737007921  

Vi behöver svar snarast, dock senast måndagen den 9 maj.  

Vi ser fram emot att träffa er! 

 

Med vänliga hälsningar 

Sara Flygt och Sofie Tenggren 
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Bilaga 3.  
 

Intervjuguide - Orderavdelningen 

Syftet med vår uppsats är att analysera arbetsplatslärande på orderavdelningen på ABB AB 

Logistics Center Repair med avseende på vilka förutsättningar som finns till lärande på ar-

betplatsen. Vi vill även diskutera och komma med konkreta förslag till hur orderavdelningen 

kan främja det informella arbetsplatslärandet.  

 

Intervjuerna inleds med att vi presenterar oss och vårt arbete och informerar om konfidentiali-

tet och deras möjlighet att avbryta intervjuerna när de vill samt ber intervjupersonen att läsa 

igenom och skriva under vårt skriftliga avtal. 

Bakgrund 

- Hur länge har du arbetat på företaget? 

- Vilken är din position? Hur länge har du haft denna? 

- Vilken är din syn på lärande på/ i samband med arbetsplatsen? (Vad anser du att det 

innebär?) 

- På vilka sätt eller i vilka situationer anser du att du kan utveckla dina kunskaper, 

skickligheter och färdigheter? 

- Kan du detaljerat beskriva ditt arbete på avdelningen? 

Lärande 

- Vilken typ av kunskap, skickligheter och färdigheter anser du att du behöver för att 

klara av dina arbetsuppgifter? 

- Hur tillägnar du dig dessa kunskaper, skickligheter och färdigheter? 

- I vilka situationer anser du att du saknar och önskar mer kunskap? 

- Vilka möjligheter anser du att du har att lära och förbättra dina kunskaper, skicklighe-

ter och färdigheter? 

- Vilka möjligheter anser du att du har att lära genom det vardagliga arbetet på avdel-

ningen? 

- Anser du att du nyttjar dessa möjligheter? 

- Vad skulle, enligt dig, kunna förbättras för att öka mängden av ditt lärande på arbets-

platsen? 

- Vad skulle, enligt dig, kunna förbättra kvalitén på ditt lärande på arbetsplatsen? Vad 

kan du göra? Vad kan företaget göra? 

Arbetsklimat 

- Vilken inställning har du till att arbeta i ett öppet kontorslandskap? Vilka fördelar och 

nackdelar anser du finns med detta?  

- Hur upplever du att du blir bemött när du söker hjälp och kommer med spontana frå-

gor till kollegor som sitter i din närhet på kontoret?  

- Hur anser du själv att du bemöter kollegor som sitter i din närhet på kontoret som sö-

ker hjälp och kommer med spontana frågor? 
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- Om du har någonting du vill ta upp och diskutera med dina kollegor, är det någonting 

du gör spontant i det vardagliga arbetet? 

- Vid vilka tillfällen väntar du med att ta upp frågor och diskussionsämnen till ett plane-

rat möte? 

Aktiviteter 

- Anser du att du har möjlighet att påverka de mål och visioner som sätts upp för ditt ar-

bete? På vilket sätt? 

- Anser du att du har möjlighet att påverka de mål och visioner som sätts upp för avdel-

ningen i stort? På vilket sätt? 

- Vad anser du är syftet med era årliga utvecklingssamtal? 

- På vilket sätt anser du att du, med hjälp av utvecklingssamtalen, kan utvecklas? 

- I vilken utsträckning upplever du att du får möjlighet att reflektera över ditt arbete un-

der utvecklingssamtalen? På vilket sätt? 

- I vilken utsträckning arbetar du individuellt? 

- Kräver någon av dina arbetsuppgifter någon form av samarbete? Hur anser du att des-

sa samarbeten fungerar? 

- Sker dessa samarbeten spontant till följd av att ni har liknande arbetsuppgifter? 

- Finns det några uppgifter som ni tilldelas gemensamt? 

- I vilken utsträckning anser du att du får möjlighet att delta i arrangerade gruppaktivite-

ter? 

- Vad anser du att dessa aktiviteter tillför dig och din utveckling i arbetet? 

- På vilket sätt fick du hjälp och stöd av din mentor när du började ditt arbete på din nu-

varande position?  

- Har du själv fått möjlighet att agera mentor i någon situation? Hur anser du att det på-

verkade din egen utveckling? 

- I vilken utsträckning anser du att du möter utmaningar i ditt dagliga arbete? I vilka si-

tuationer? Hur hanterar du dessa utmaningar? 

Strategier 

- På vilket sätt anser du att ABB arbetar för att främja din utveckling och ditt lärande? 

- Finns det någon utvecklingsplan för dig? Hur har den skapats? Hur upprätthålls den? 

- På vilket sätt anser du att du att orderavdelningen och ledningen för orderavdelningen 

arbetar för att främja ditt lärande? 

- Anser du att du har tillräckligt med resurser för att utveckla dina kunskaper vid behov? 

Vilka resurser anser du att du fattas?  

- Anser du att du har tillräckligt med tid till ditt förfogande för att utveckla dina kun-

skaper? I vilka situationer önskar du att du hade mer tid? 

Övrigt 

- Är det något annat, rörande ämnet, du skulle vilja dela med dig av till oss? 

Avslutande (efter att bandspelaren stängts av) Fråga om intervjupersonen har någonting att 

fråga om eller tillägga. 
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Bilaga 4.  
 

Skriftligt avtal 
 

Vi heter Sara Flygt och Sofie Tenggren och läser personal- och arbetslivsprogrammet vid 

Lunds universitet. För närvarande skriver vi vår kandidatuppsats i arbetslivspedagogik med 

inriktning på arbetsplatslärande.  

 

Syftet med vår uppsats är att analysera arbetsplatslärande på orderavdelningen på ABB AB 

Logistics Center Repair med avseende på vilka förutsättningar som finns till lärande på ar-

betplatsen. Vi vill även diskutera och komma med konkreta förslag till hur er avdelning kan 

främja det informella arbetsplatslärandet.  

 

Undersökningen utförs konfidentielt, det vill säga att ingen av respondenterna går att identifi-

era i rapporten eller vid muntlig redovisning av projektet. Intervjusvaren används endast som 

underlag för sammanställningen av uppsatsen och kommer inte att användas i något annat 

syfte.  

 

Uppsatsen kommer att publiceras på Lunds Universitets hemsida och kommer där finnas till-

gänglig för allmänheten. Projektet kommer även att redovisas muntligt vid ett seminarium 

med handledare och kurskamrater samt för ledningen på Repair Center i Malmö. En kopia av 

uppsatsen kommer även att skickas till ABB:s HR-center i Västerås.   

 

 

Datum för intervju: _____________ 

 

 

Jag godkänner att mina intervjusvar an-

vänds enligt ovan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjusvaren kommer att behandlas och 

redovisas enligt ovan
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