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Abstract 
 
Idag ställs det höga krav på kompetens och att vi ständigt ska lära i arbetet. Kraven innebär ett 
stort behov av kompetensutveckling och ett livslångt lärande. Finns ingen drivkraft att 
utvecklas är det svårt att finna en plats på arbetsmarknaden.  
 
Syftet med denna studie är att beskriva hur chefer upplever sina möjligheter till utveckling 
och lärande i arbetet. Underlag för studien är nio intervjuer med chefer i olika branscher i 
både den offentliga och privata sektorn. 
 
Studien visar att respondenterna är utvecklingsbenägna. De nöjer sig inte med den kompetens 
de redan besitter, utan strävar ständigt efter att lära nytt. En röd tråd genom respondenternas 
svar är hur viktigt det är att träffa andra människor och lära tillsammans. De söker inte status 
och ekonomisk belöning, utan det är just möjligheten att få lära och utvecklas i arbetet som de 
drivs av.  
 
Nyckelord: Lärande i arbetslivet, lärmiljö, livslångt lärande, kompetensutveckling, chefer. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Tack  
 
Jag vill tacka alla mina respondenter för att ni har ställt upp med er tid och gett mig möjlighet 
att få en inblick i ert arbete. Jag har haft många intressanta samtal med er och ni har inspirerat 
mig i mitt framtida yrkesliv.  
 
Jag vill speciellt tacka min handledare Britt-Marie Dahlman som alltid varit tillgänglig och 
gett mig snabb och konstruktiv feedback. 
 
 
 
 
Bjärnum 26 augusti  
Emma Carlström 
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1 Inledning 
En individ lär så länge hon lever. 

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

 
Dagens arbetsliv är präglat av förändring, effektivitet och flexibilitet. Det numera snabbt 
föränderliga arbetslivet ställer krav på mångsidighet och anpassningsförmåga. Företag som 
vill vara attraktiva på arbetsmarknaden måste följa med i vårt snabbt föränderliga samhälle. 
Det krävs att de ständigt utvecklas och förnyas eftersom samhället ständigt går framåt och ny 
teknik, ny kunskap och nya kommunikationsmedel hela tiden skapas (Lennerlöf, 2002).  
 
Företagen måste ta vara på och utveckla medarbetarnas resurser. Medarbetarna är företagets 
viktigaste tillgång. Medarbetarnas kunnande och kompetens är avgörande för hur väl 
uppgifterna utförs. Denna kompetens måste utvecklas i takt med andra företag och i takt med 
den tekniska utvecklingen. Det krävs alltså att företagen ständigt kompetensutvecklas för att 
vara konkurrenskraftiga och för att de ska kunna hävda sig mot andra starka företag ute på 
den hårda arbetsmarknaden (ibid.).  
 
Den pedagogiska forskningen har tidigare inriktat sig mycket på det formella lärandet i form 
av olika utbildningsformer. På senare år har forskningen dock börjat fokusera mer och mer på 
lärandet i arbetslivet och det informella lärandet (Ellström, Löfberg & Svensson, 2005). Det 
informella lärandet sker mer omedvetet och spontant än det formella lärandet, och vi lär även 
när vi inte har för avsikt att lära något. Det talas mycket om det livslånga lärandet. Vi ska lära 
hela livet. Lärandet avslutas inte efter att du är färdigutbildad, utan det pågår livet ut. Det 
informella lärandet har blivit allt viktigare. Formella utbildningar är fortfarande viktiga, men 
lärandet i arbetslivet och i vardagen har tagit en större plats 
(http://www.resurs.folkbildning.net/download/756/vi_lar_dar_vi_lever.pdf). Enligt Boud och 
Garrick (1999) handlar arbete mycket om lärande. Effektiviteten ska förbättras, flexibiliteten 
ska höjas och organisationerna ska utvecklas. Medarbetare som inte fortsätter lära och 
förbättra sin effektivitet genom hela sitt arbetande liv får svårt att hävda sig på 
arbetsmarknaden. Många medarbetare lär idag från början till slutet av sina arbetsliv genom 
bland annat olika utbildningar. På samma gång skapas nya problem i arbetet som förutsätter 
ny kunskap och förståelse. Medarbetare utvecklar sätt att uttrycka sig på och kommunicera 
och de lär sig nya sätt att samarbeta på. De tar mer ansvar och lägger ner ett stort engagemang 
i arbetet vilket gör att de blir mer produktiva. 
 
Jag anser att det är viktigt att ha möjlighet att utvecklas och lära i arbetslivet, och jag tror 
också att det blir allt viktigare i framtiden att man trivs på arbetet och känner att man har 
möjlighet att utvecklas. Trivs man inte på arbetet har man nuförtiden många chanser att söka 
sig vidare till andra arbeten. Välutbildade människor är attraktiva för andra företag. Därför är 
det av stor betydelse att företagen kan erbjuda utvecklande och givande arbeten till sina 
medarbetare. Jag har valt att undersöka chefer, eftersom deras arbetsuppgifter bland annat 
består av att ta ansvar för utbildning, kompetens- och personalutveckling och att arbeta för en 
bra arbetsmiljö. Därför anser jag det vara intressant att undersöka hur de upplever sina egna 
möjligheter till utveckling och lärande i sina yrkesroller. Deras syn på utveckling och lärande 
förmodar jag kan påverka även hur deras medarbetare ser på sin utveckling och sitt lärande.  

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur chefer upplever sina möjligheter till utveckling och 
lärande i arbetet. 
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2 Litteraturstudie 
___________________________________________________________________________ 
 
Kapitlet ger en översikt över tidigare forskning och litteratur som jag valt att använda i 
undersökningen och presenteras under följande rubriker: Det livslånga lärandet, 
Kompetensutveckling, Utvecklande arbete, Formellt och informellt lärande, Anpassnings- och 
utvecklingsinriktat lärande, Arbetsplatsen som lärmiljö samt Hinder för lärande och 
utveckling i arbetet. 
___________________________________________________________________________ 
 

2.1 Det livslånga lärandet 
I Skolverkets rapport (1999) ”Det livslånga och det livsvida lärandet” beskrivs det livslånga 
lärandet. Rapporten har tillkommit som ett inlägg i debatten om utbildning och lärande i 
kunskapssamhället som numera inte är en framtidsvision, utan en verklighet. Det livslånga 
lärandet sträcker sig utanför det formella utbildningssystemet, lärande sker i all mänsklig 
aktivitet. Begreppet ”det livslånga och det livsvida lärandet” har två dimensioner. Den 
livslånga betyder att individen lär under hela livet. Kunskap blir snabbt gammal och därför är 
det viktigt att ständigt uppdatera sin kompetens och lära nytt. På grund av detta kan inte heller 
utbildning vara begränsat till ungdomsåren utan man måste fortsätta utbildas och lära livet ut. 
Den livsvida dimensionen innebär att lärandet sker i många olika miljöer och situationer. Det 
livsvida lärandet består av formellt, icke-formellt och informellt lärande.  
 
Det formella utbildningssystemet lägger grunden för det livslånga lärandet och det är en 
förutsättning att alla måste kunna läsa, skriva och räkna. Men för att det livslånga lärandet ska 
kunna bli verklighet måste individen ha lust, motivation och en positiv inställning till 
utbildning och lärande. Det innebär att ansvaret förskjuts från stat till individ, men staten 
måste fortsätta skapa förutsättningar för individer, företag och organisationer att investera i 
utbildning och lärande. Det livslånga lärandet är verklighet för de människor som redan idag 
deltar i kompetensutveckling och arbetar i olika lärandemiljöer och på kreativa arbetsplatser 
med utvecklande arbetsuppgifter och hög självständighet. Dessvärre ingår inte alla människor 
i den gruppen. Oftast är det de högutbildade som fortsätter att utbilda sig och får möjligheter 
att lära i arbetet och i andra sammanhang. Målsättningen är dock att det livslånga lärandet ska 
gälla alla (ibid.). 
 
Människors kunskap och kompetens är en betydelsefull faktor för ekonomisk tillväxt. Därför 
har många företag stort intresse av välutbildad arbetskraft. Den ökade takten i samhället och i 
arbetslivet ställer höga krav på medarbetarnas förmågor. Därför har det blivit allt viktigare att 
uppdatera sin kunskap och kompetens och främja ett livslångt lärande. En tanke i det 
livslånga lärandet är att vuxna ska ha möjlighet att kontinuerligt uppdatera sin kunskap och 
kompetens, vilket ligger i både individens, företagens och samhällets intresse (Aspgren, 
2002). 
 
Livslångt lärande kan gynnas av återkommande utbildningsinsatser som till exempel 
personalutbildning. Personalutbildning är en del av kompetensutvecklingen. Det finns många 
skäl till att företag satsar på personalutbildning. En viktig anledning är att medarbetarna 
utvecklas och blir mer kompetenta i sitt arbete om de utbildas, och det leder också till att 
företaget får bättre effektivitet. Genom utbildning utvecklar man också de kunskaper som 
man redan har. Personalutbildningen gynnar inte bara företaget, utan även den enskilda 
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individen som får nya kunskaper och kompetenser. Känner medarbetarna sig uppskattade 
genom att få delta i utbildning så kan det leda till bättre hälsa och välbefinnande. 
Medarbetarna blir också mer allmänbildade, får bättre självförtroende och klarar av sina 
arbetsuppgifter bättre (Rönnqvist & Thunborg, 1996).   
 

2.2 Kompetensutveckling 
Ellström (1992) definierar kompetensutveckling som en sammanfattande beteckning på de 
olika typer av planerade åtgärder som kan utnyttjas för att höja individers eller gruppers 
kompetens i ett bestämt avseende. Exempel på åtgärder är formell och icke-formell 
utbildning. 
 
Även om personalutbildning kan vara bra så är inte alltid effekterna så stora. I många fall får 
medarbetarna inte användning av det de lär sig på kursen i sitt dagliga arbete. Teorier om 
vuxnas lärande visar att utveckling av nya kunskaper bör ske knutet till arbetsuppgifterna och 
lärandet underlättas om formell utbildning och informellt lärande kompletterar varandra. Så 
med andra ord räcker det inte bara med att kompetensutveckla medarbetarna, man måste 
också se till att utbildningen ser till organisationens behov så att de kan få nytta av 
kompetensen (Ellström, 1996). 
 
Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg (2006) talar om det nya arbetslivet. De 
har genomfört fallstudier på olika företag, myndigheter och verksamheter. De konstaterar att 
kraven på kompetens i arbetslivet har ökat och förändrats. Många lågkvalificerade arbeten har 
försvunnit och andra mer välkvalificerade har tillkommit. En konsekvens har blivit att många 
av de som har förlorat sina arbeten har haft svårt att få nya jobb eftersom de inte är tillräckligt 
kvalificerade. De människor som är välkvalificerade på arbetsmarknaden har många 
möjligheter och de kan förhandla till sig goda arbetsvillkor, medan de som är lågkvalificerade 
blir utelämnade. De ökade kraven på kunskap och kompetens har också medfört att företagen 
har blivit mer konkurrensmedvetna (ibid.).  
 

2.3 Utvecklande arbete 
Av medarbetarna krävs det att de har social kompetens och är försedda med ett rikt socialt 
nätverk. Det sociala nätverket kan vara till nytta då man vill avancera i arbetslivet och 
eventuellt skaffa sig ett nytt arbete. De sociala kunskaperna som behövs i arbetslivet är 
personliga och handlar om förmågan att kunna anpassa sig till olika sammanhang. Allvin m.fl. 
(2006) säger att kollektivet inte är lika viktigt längre utan arbetet är numera ett personligt 
utvecklings- och överlevnadsprojekt. De säger också att det nya arbetslivet som bygger på 
individuella skillnader får individerna att göra ett ännu bättre jobb och utvecklas och ta ansvar 
för sitt arbete. Det nya arbetslivet gör att de måste konkurrera med varandra och acceptera 
högre krav. En av de viktigaste skillnaderna mellan arbetslivet på 1900-talet och arbetslivet 
idag är att arbetsvillkoren är mindre givna nuförtiden. Villkoren är istället beroende av 
individuella förutsättningar. De tidigare fasta gränserna luckras upp och individen måste själv 
hitta referenser.  
 
Birgitta Eriksson (1998) har gjort en kvantitativ studie om vilka faktorer som människor 
tycker är viktigast när man ska välja arbete. Till grund för undersökningen ligger en enkät 
kopplad till Statistiska centralbyråns arbetsmarknadsundersökningar. Enkäten har gått ut till 
ett slumpmässigt urval av den lönearbetande befolkningen i Sverige. Ett utvecklande arbete 
kommer på fjärdeplats av nio möjliga. Undersökningspersonerna har valt ut de tre faktorer 
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som de anser är viktigast. Meningsfullt arbete, hög lön och trevliga arbetskamrater kommer 
på de tre första platserna (i nämnda ordning). 33 procent av respondenterna har valt 
utvecklande arbete som en av de tre viktigaste faktorerna. Men det betyder samtidigt att 67 
procent inte anser att utvecklande arbete tillhör en av de tre viktigaste faktorerna. Om man 
granskar akademikerna så skiljer de sig något från det generella mönstret. Deras nio-i-
topplista innehåller inte samma faktorer på de tre första platserna. Istället för trevliga 
arbetskamrater kommer utvecklande arbete med i toppen. De väljer först meningsfullt arbete 
sedan utvecklande arbete och på tredje plats kommer hög lön.  
 

2.4 Formellt och informellt lärande 
Enligt Ellström (1996) innebär det formella lärandet ett planerat, målinriktat lärande som sker 
i utbildning genom till exempel skola och universitet. Det informella lärandet syftar istället på 
det lärande som sker i det vardagliga livet och i arbetet. Det informella lärandet kan ske 
medvetet och vara planerat, till exempel i form av coaching eller nätverk, men oftast sker det 
spontant och omedvetet. Det innebär att vi lär oss även när vi inte har för avsikt att lära något 
och också när vi är omedvetna om att vi lär.  
 
Ellström (ibid.) hävdar att lärande är en förändring av individers kompetens i något eller 
några avseenden. Med kompetens menar han en individs handlingsförmåga i relation till en 
viss arbetsuppgift eller situation. I den individuella handlingsförmågan ingår kunskaper, 
intellektuella och praktiska färdigheter, sociala färdigheter, attityder och personliga 
egenskaper hos individen. Lärande är alltså en process som pågår fortlöpande. Det finns olika 
pedagogiska perspektiv när det gäller hur vi lär oss. Per-Erik Ellström (1996) tar bland annat 
upp det kognitiva perspektivet som lägger stor tonvikt på formell undervisning. Det 
kontextuella perspektivet, däremot, framhåller ett informellt, erfarenhetsbaserat lärande, till 
exempel genom aktivt engagemang i en arbetsgrupp. Både det teoribaserade och 
erfarenhetsbaserade lärandet har negativa sidor. Teoretisk utbildning är många gånger svår att 
överföra och tillämpa i det dagliga arbetet, medan det erfarenhetsbaserade lärandet ofta kan 
vara situationsbundet och svårt att generalisera till andra situationer. Därför behöver dessa två 
perspektiven samspela och komplettera varandra. Det kognitiva perspektivet kan användas i 
kända problemsituationer och i mindre erfarna människors yrkesarbete. Det kontextuella 
perspektivet passar däremot bättre i till exempel arbete under tidspress och i okända 
problemsituationer.   
 
Många texter använder termerna formellt och informellt lärande utan någon klar definition. 
Colley, Hodkinson och Malcolm (2003) menar i artikeln ”The interrelationships between 
informal and formal learning” att det är viktigt att inte se de två sätten som två helt skilda 
begrepp, vilket ofta är den dominerande synen i litteraturen. Med andra ord finns det alltså 
betydande element av formellt lärande i informella situationer och element av informellt 
lärande i formella situationer, men balansen mellan dem varierar mycket från situation till 
situation. 
 
Houle (refererad i Knowles, Holton & Swanson, 2005) fann tre olika lärstilar. Han menade att 
de inte ska ses som separata utan de överlappar varandra. Den första stilen är målorienterad. 
Den innebär att man lär sig för att nå ett specifikt mål. Människan vill lära för att förverkliga 
ett mål. Det kan till exempel handla om att man vill ha ett bättre arbete. Den 
aktivitetsbaserade inlärningen handlar om att människan lär sig för att det är roligt och utan 
att det är nödvändigt. Det är den sociala gemenskapen som är viktig. I den lärorienterade 
stilen lär man för att man vill lära.  
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2.5 Anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande  
För att lärande och utveckling ska kunna ske måste det finnas tid och utrymme för reflektion 
av nya idéer och tankar. Förutsättningar måste skapas för ett utvecklingsinriktat lärande. I det 
utvecklingsinriktade lärandet (Ellström, 2001) är nyskapande och utveckling viktigt. 
Individen ifrågasätter, utvecklar och prövar nya tankegångar samt lär sig att hantera problem 
som är baserat på diskussioner och reflektion. En kultur som möjliggör ett utvecklingsinriktat 
lärande på en arbetsplats uppmuntrar alltså medarbetarna att ifrågasätta etablerade tankesätt 
och rutiner och kritiskt reflektera över det som sker i verksamheten. I ett utvecklingsinriktat 
lärande utvecklas nya kunskaper och nya arbetssätt prövas, vilket främjar individens 
utveckling (Ellström, 2004).  
 
Ett annat lärande Ellström (2001) tar upp är det anpassningsinriktade lärandet som innebär ett 
lärande med utgångspunkt för givna mål, uppgifter och metoder utan att lägga större vikt på 
att ifrågasätta. Det finns många exempel på anpassningsinriktat lärande i arbetslivet (Ellström, 
1996). Det kan handla om att följa givna direktiv och instruktioner. Det är en nödvändig form 
av lärande för att kunna hantera regler och återkommande problemsituationer. Men det är inte 
bra om lärandet begränsas till denna form eftersom den hämmar utvecklingen av 
problemlösningsförmåga och kreativitet. Det är viktigt att arbeta med uppgifter som kräver att 
man omväxlande hanterar välkända, rutinmässiga uppgifter med nya och okända 
problemsituationer. Anpassningsinriktat lärande behöver därför kombineras med 
utvecklingsinriktat lärande som innebär att varken uppgiften, målen eller förutsättningarna är 
givna. Individen ansvarar själv för att identifiera, tolka och formulera uppgiften. Här lär sig 
individen formulera problem istället för att bara lösa givna problem. I denna form av lärande 
får individen stor frihet att själv bestämma hur en viss uppgift ska lösas.  
 
Som Ellström (ibid.) diskuterar lärande är det nära sammankopplat med individens 
handlingsutrymme och med möjligheterna att påverka omgivningens eget handlande i syfte 
att lösa vissa uppgifter eller att uppnå vissa mål. Rasmussen (1986, refererad i Ellström, 1996) 
tar upp fyra åtskilda handlingsnivåer: 1) Rutinbaserat handlande innebär att handlingarna 
utförs automatiskt och utan medveten kontroll. Detta handlande kan vi utföra smidigt och utan 
stor ansträngning och ofta är det svårt att beskriva den kunskap som handlandet baseras på. 2) 
Det regelbaserade handlandet styrs av medvetna regler. Individen måste veta vilka regler som 
ska tillämpas. Reglerna kan vara utformade av instruktioner, av slutsatser som dragits av 
tidigare erfarenheter eller av konkret problemlösning i en specifik situation. 3) 
Kunskapsbaserat handlande styrs av medvetet analytiskt tänkande. Det är reflektion från 
tidigare erfarenheter och från kunskap individen har om omgivningen som analysen utgår 
ifrån. Detta handlande krävs framförallt i nya, okända situationer. Men de behövs också i 
välkända situationer när det uppstår problem som inte kan lösas med de metoder som brukar 
användas. 4) Reflektivt handlande innebär att handlandet kräver återkommande reflektion 
över den specifika uppgiften. I detta handlande behöver individen distansera sig, tänka i 
alternativa termer och kritiskt analysera förutsättningarna för handlandet. De fyra 
handlingsnivåerna samspelar med varandra och ibland kan det utföras ett arbete parallellt på 
flera nivåer. På de rutinbaserade och regelbaserade nivåerna kan man utan större ansträngning 
utföra välkända och återkommande uppgifter. Men när det uppstår ett problem, positivt eller 
negativt, krävs det istället ett kunskapsbaserat eller reflektivt handlande. De två sistnämnda 
nivåerna förutsätter att medarbetarna har tillgång till relevant kunskap om uppgiften och att de 
förstår problemets uppkomst.  
 
Ellström (1996) framhåller att det är viktigt att man vet hur vardagliga uppgifter ska skötas 
och har rutiner så att det skapas en stabilitet. Rutinbaserat handlande, som är en konsekvens 
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av anpassningsinriktat lärande, är nödvändigt för att effektivt och enkelt kunna utföra de 
vardagliga, rutinmässiga uppgifterna. Men det rutinbaserade lärandet för också med sig 
negativa konsekvenser. Ibland kan rutiner hindra nytänkande och främja problemlösning. 
Man kör i gamla spår och så att säga ser det man vill se, både omedvetet och medvetet. Ett 
rutinbaserat handlande minskar också sannolikheten för det utvecklingsinriktade lärandet som 
är nödvändigt för att nytänkande och förnyelse ska ske för både individer och organisationer. 
För att man ska kunna förnya krävs att individerna i organisationen ifrågasätter uppgifterna 
och målen och att de experimenterar och vågar ta risker. Här ser man att en balans mellan 
rutin och reflektion i handlandet och anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande är 
viktig. Det reflektionsbaserade handlandet som är en konsekvens av utvecklingsinriktat 
lärande är inte enbart positivt för organisationerna och individerna i dessa. Individerna kan 
drabbas av stress på grund av alltför höga ambitionskrav och organisationerna kan hämmas i 
produktionen med anledning av att det riktas för mycket fokus på individen (ibid.).  
 

2.6 Arbetsplatsen som lärmiljö 
Forskning visar att en arbetsmiljö som möjliggör och stimulerar lärande och 
kompetensutveckling är av stor betydelse för medarbetarnas hälsa, välbefinnande och 
personliga utveckling. Barbro Nilsson (1996) tar upp fyra aspekter på arbetsmiljön som ofta 
antas ha betydelse för medarbetarnas lärande och utveckling. 

 Arbetsorganisationen. Nya produktionskoncept med åtföljande förändringar av lednings- 
och arbetsorganisationen förväntas bidra till både en kompetenshöjning hos individen och en 
förbättrad effektivitet för företagen. 

 Arbetsuppgifterna. För att främja lärande och kompetensutveckling hos individen krävs 
bland annat att arbetsuppgifterna har hög grad av komplexitet och självständighet. Arbetet 
måste också ge medarbetaren möjlighet att använda sina kunskaper och i viss mån själv 
bestämma över arbetstakt och sättet att utföra arbetet. 

 Inre aktörer. Ledning, VD och arbetsledare skapar möjligheter till lärande och utveckling i 
det dagliga arbetet. Arbetsledarens attityd till utbildning kan vara avgörande när det gäller att 
främja en aktiv inlärning i produktionen. Det är också viktigt att medarbetarna får feedback. 

 Belöningssystem. Det är viktigt att medarbetarna belönas för sina insatser. Det kan vara i 
form av prestationslöner för att främja individens motivation och prestationsförmåga. 
 
Barbro Nilsson (ibid.) utgår från en empirisk studie av utbildningssatsningar i sju småföretag 
och diskuterar på vilket sätt utbildningssatsningar bidrar till lärande och utveckling för 
medarbetarna. Begreppet utbildning används här för formell utbildning men också för en rad 
pedagogiska åtgärder som kan inträffa i en organisation som till exempel arbetsutvidgning 
och arbetsrotation. De frågor som är intressanta i studien är vilken betydelse de inre aktörerna 
och belöningssystem har för utbildningssatsningarnas resultat och i vilken omfattning 
utbildningssatsningarnas anknytning till en förändring och utveckling av arbetsorganisation 
och arbetsuppgifter har betydelse för effekterna. Vid sex av de sju företagen har 
utbildningssatsningarna haft stor anknytning till det dagliga arbetet. För det sjunde företaget, 
där satsningarna inte haft någon direkt anknytning till arbetet, har det medfört att 
medarbetarna inte har kunnat använda kunskaperna från utbildningen i arbetet. När det 
handlar om i vilken omfattning satsningarna har anknutits till någon förändring av 
arbetsorganisationen eller arbetsuppgifter konstateras det att det finns skillnader mellan 
företagen. Men i den övervägande andelen företag har utbildningarna anknutits till en 
förändring av arbetsorganisationen och/eller arbetsuppgifter. Vid alla de sju företagen är 
ledningen viktig för genomförandet av utbildningssatsningarna och de ses som pådrivande när 
det handlar om utbildning och utveckling av medarbetarna. När företagen har genomfört 
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utbildningar har det inte inneburit en ökad lön eller befordran för medarbetarna. En anledning 
till utebliven lönehöjning anger många är att företagen befann sig i en relativt dålig 
ekonomisk situation då utbildningssatsningarna genomfördes. De företag som förändrat sin 
arbetsorganisation eller sina arbetsuppgifter påpekar att även om inte medarbetarna har blivit 
formellt befordrade så har de ändå på ett informellt sätt befordrats genom att de fått utvidgade 
arbetsuppgifter och ökat ansvar tack vare utbildningssatsningarna. På de företag där 
utbildningssatsningarna bidragit till utvidgade arbetsuppgifter och ökat ansvar anser 
medarbetarna att de känner sig mer motiverade i arbetet.  
 
Lärandet är en produkt av vardagligt tänkande och agerande (Boud & Garrick, 1999). 
Lärandet är inget vi växlar på och av. Det är något som pågår hela tiden. Kunskap som krävs i 
arbetet skaffas lämpligast genom en kombination av engagemang i arbetsuppgifter i form av 
ökat ansvar och vägledning från andra medarbetare och experter. Från undersökningar av 
lärandet i arbetslivet är det tydligt att indirekt vägledning som är tillgänglig i arbetslivet är en 
viktig källa för kunskap. Lära av andra och att lära av sina erfarenheter är ett bra sätt att få ny 
kunskap. Det är också viktigt att samarbeta med andra för att nå fram till ett bra resultat vad 
gäller lärande och för att skapa nya kompetenser och färdigheter (ibid.). 
 
Ett generellt antagande är att människor går till arbetet för att arbeta. Gerber (1998) menar 
dock att om organisationerna resonerar på det sättet underskattar de sin arbetsstyrka och i 
vilket syfte de arbetar. Medarbetare som är drivna går till arbetet för att fortsätta lära, tjäna sin 
lön och bidra med ett bra arbete i organisationen. Arbetet är bara ett ställe som människor lär 
på. Lärande är en process som genomsyrar människors liv från barndomen genom 
ungdomsåren och vuxenlivet. Människor ändras när de lär. I en undersökning på olika 
industrier och organisationer som Gerber har gjort har han kommit fram till att människor lär 
olika och att man kan använda mer än ett sätt att lära i arbetet. Gerber rapporterar elva olika 
sätt som människor lär på i arbetet. Jag tar upp fem av dem som jag anser är av intresse för 
min studie. 

 Lär genom att göra misstag och inte upprepa dem. Människor lär genom att rätta till 
misstagen, komma ihåg hur felen blev rättade och vara medvetna när de möter en liknande 
situation att inte göra samma misstag igen. Människorna i undersökningen betonade att vissa 
misstag var välkomna eftersom de då aldrig gjorde om misstaget igen.  

 Lär genom självlärande på och utanför arbetet. Det finns kunskap man lär på sin fritid 
som man kan ha nytta av i arbetet. Det kan till exempel handla om att läsa en bok. 
Undersökningspersonerna påpekar dock att genom att läsa en bok kan man lära sig teorin, 
men för att lära det fullt ut måste man praktisera det man lärt sig. 

 Lär genom att lösa problem. Mänsklig nyfikenhet är en viktig styrka både på arbetsplatsen 
och i vardagen. När medarbetarna möter små eller stora problem är deras instinkt att försöka 
lösa dem. Framgången varierar i försöken. Medarbetarna arbetar individuellt eller i team 
genom att diskutera olika alternativ för att lösa problemen och väljer den mest självklara 
lösningen. Om inte den fungerar provar de ett annat sätt tills de lyckas eller söker hjälp för att 
lösa problemet. 

 Lär genom interaktion med andra. I undersökningen betonade många av medarbetarna det 
informella lärandet. Ofta sker det i interaktion med kollegorna och ledarna. Ibland sker 
lärandet genom att en medarbetare tittar på hur en mer erfaren medarbetare utför en svår 
uppgift och försöker ”ta efter” hur den gör. Detta lärande kan vara antingen planerat eller 
oplanerat. Planerat genom att till exempel en handledare demonstrerar en aktivitet för en 
lärling eller oplanerat genom att till exempel medarbetaren noterar och observerar aktiviteten 
omedvetet.  
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 Lär genom formell utbildning. Idén i många företag och organisationer är att planerat 
lärande borde ske genom olika former av formell utbildning. Det kan handla om till exempel 
deltagande i seminarium utanför arbetsplatsen eller i någon kurs.  
 

2.7 Hinder för lärande och utveckling i arbetet 
Ett arbete kan antingen främja eller hindra människans möjligheter till lärande och utveckling. 
Hård styrning av arbetssituationen, enkla och monotona arbetsuppgifter och liten möjlighet 
till social kontakt under arbetet är exempel på faktorer som kan motverka välbefinnande, 
lärande och utveckling. Många korttidsutbildades arbete präglas av rutinbetonade 
arbetsuppgifter som begränsar lärandet. Ett annat vanligt hinder är otillräckligt med tid för 
genomförande och brist på resurser (Lennerlöf, 2002). 
 
Moxnes (1984) tar upp några olika faktorer på den personliga nivån som kan tänkas påverka 
förmågan och lusten att lära. Moxnes nämner självbilden som ett eventuellt hinder. Han säger 
att även om många vuxna deltar i olika utbildningsprogram anser de ofta att utbildning är 
något som angår barn och ungdomar, inte vuxna. Vuxna uppfattar sig främst som 
yrkesutövare. Med en sådan självbild blir det svårt för den vuxne att lära genom utbildning. 
Åldern nämns också som ett möjligt hinder. En del äldre människor verkar ibland 
ointresserade av att lära, men det betyder inte att de har mist förmågan att lära. Snarare beror 
det på att de inte längre tror att de har kapacitet att lära. Det grundar sig på den vanliga 
uppfattningen att man lär bäst i skolåldern. Men Thorndike (refererad i Moxnes, 1984) har 
gjort ett försök där det visade sig att äldre människor klarade ibland sig bättre än yngre när det 
handlade om att de skulle lära sig något som var av betydelse för arbetet. Bristande 
motivation nämns också som en hindrande faktor. Man kan inte påtvinga människor lärande 
och utbildning. Människan måste själv ha en vilja och ett behov av att lära. Skard (refererad i 
Moxnes, 1984) fastslår att lönesystemet har stor betydelse för hur motiverad en medarbetare 
är för att lära nytt. Lönen anses vara den viktigaste motiverande faktorn i den traditionella 
organisationen. Där används ackordsystemet flitigt, men då är medarbetaren bara intresserad 
av att utveckla sig inom sitt eget arbetsområde. Saker som ligger utanför arbetsuppgifterna 
intresserar inte medarbetaren eftersom lönen enbart ökar om han ökar sin kompetens inom sitt 
speciella område. Idag överges ackorden mer och mer till förmån för fast lön. Inlärningen 
gynnas av fast lön eftersom medarbetaren får mer frihet att till exempel lära sig nya 
arbetsuppgifter, engagera sig i olika projekt och vara med och ta emot och lära upp 
nyanställda. Skards slutsats är att den motivation som går förlorad när man tar bort ackorden 
uppvägs av den motivation som medarbetarna känner genom att de kan engagera sig mer i 
företagets uppgifter och får större möjligheter till lärande och egen utveckling. 
 

2.8 Frågeställningar 
Utifrån mitt övergripande syfte och med utgångspunkt i den litteratur jag utgått ifrån har jag 
formulerat följande frågeställningar som jag kommer att redovisa studiens resultat efter: 
 

 Vad är lärande i arbetet för cheferna? 
 Hur kompetensutvecklas cheferna i arbetet? 
 I vilka situationer upplever cheferna att de lär i arbetet? 
 Hur beskriver cheferna sin lärmiljö i arbetet? 
 Vilka hinder ser cheferna för sin utveckling i arbetet?  
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3 Metod  
___________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel beskriver jag den metod som jag valt att använda mig av. Jag presenterar även 
mitt urval av intervjupersoner. Därefter redovisar jag hur insamling av data har gjorts och 
hur materialet har bearbetats och analyserats. Slutligen reflekterar jag över tillförlitlighet 
och etiska överväganden. 
___________________________________________________________________________ 
 

3.1 Metodval  
Jag har valt att använda mig av kvalitativ forskningsstrategi eftersom jag vill undersöka hur 
respondenterna upplever sin verklighet (Bryman, 2002). Jag har därför valt att använda mig 
av kvalitativa interjuver i undersökningen. 
 
I kvalitativa intervjuer är ingen intervju den andra lik. Intervjuer är effektiva när syftet är att 
få fram människors förståelse av ett fenomen. Syftet med en kvalitativ intervju är att använda 
sig av det direkta mötet mellan forskaren och respondenten och det unika samtal som uppstår 
(Widerberg, 2002). Genom kvalitativ metod skapas en djupare uppfattning om det ämne som 
ska undersökas samt en bättre förståelse för ämnet. En annan fördel med intervjuer är att 
intervjuaren kan fråga om det är något den inte förstår, eller försäkra sig om att saken är rätt 
uppfattad. Det negativa vid en intervju kan vara att respondenterna påverkas av mig som 
intervjuare, och mina egenskaper såsom kön, ålder och personlighet. 
 
Den kvalitativa metoden gav mig ökade möjligheter att förstå respondenternas upplevelser. 
Jag anser också att intervjuer ger mig ett stort empiriskt underlag, då frågorna under en 
intervju kan utvecklas på ett annat sätt än vad de kan i en enkätundersökning. Den kvalitativa 
intervjun utmärks också av att intervjuaren följer upp de delar som respondenten betonar extra 
mycket i temana (Widerberg, 2002). 
 
Jag har använt mig av semi-strukturerad intervjuteknik där jag har haft en intervjuguide med 
specifika teman (se sidan 15) som berörs under intervjun. Jag valde denna teknik därför att jag 
har möjlighet att vara flexibel eftersom det inte är nödvändigt att frågorna ställs i samma 
ordning som i intervjuguiden. Även frågor som inte ingår i intervjuguiden kan ställas 
(Bryman, 2002). I denna form av intervju gavs jag som intervjuare också möjlighet att ställa 
följdfrågor och fördjupa mig på de områden som jag ansåg var särskilt intressanta att följa 
upp utifrån frågeställningarna.  
 

3.2 Intervjuguide 
Till intervjuerna har jag arbetat fram en intervjuguide (bilaga 1). Det innebär att jag har gjort 
en guide som jag delat upp i olika teman som jag ville beröra i intervjun. I intervjuguiden har 
jag formulerat frågorna grundligt, men det har dock inte hindrat mig från att ställa dem på ett 
annat sätt i intervjusituationen. Tanken är inte att intervjuaren ska följa intervjuguiden slaviskt 
eller i just den uppställda ordningen. Istället är den en hjälp att komma ihåg vilka teman det är 
som ska belysas. Intervjuaren är alltså inte på något sett bunden till intervjuguiden 
(Widerberg, 2002). I en del intervjuer valde jag att gå mer på djupet i ett visst tema och ibland 
gick jag mer på djupet i ett annat tema.  
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Innan jag utformade intervjuguiden hade jag läst litteratur som behandlade området för min 
studie och därför bygger intervjuguidens teman på den kunskap jag har fått genom att studera 
litteratur och tidigare forskning inom området. Jag valde att fokusera på två teman som var 
tänkta att täcka in studiens frågeställningar med ett antal frågor under varje tema. 
 

 Lärande – Detta tema fokuserade på hur cheferna ser på sin lärmiljö och sina möjligheter 
att utvecklas i arbetet. 
 

 Kompetensutveckling – Här ställde jag frågor om hur de kompetensutvecklas, vad det är 
som driver dem i arbetet och vilka faktorer som ökar deras vilja till att lära. 
 

3.3 Urval och kontakt 
Jag har valt att intervjua chefer på olika företag, förvaltningar och myndigheter i Skåne. Av 
respondenterna var tre stycken kvinnor och sex stycken var män, samtliga mellan 35-64 år. 
Sex stycken av dem arbetade inom HR och åtta av dem var akademiker och två av dem hade 
en utbildning inom PA.  
 
Jag började med att ta kontakt med de företag jag först kom att tänka på. Jag använde 
telefonkatalogen för att komma i kontakt med företag inom den privata sektorn. För att 
komma i kontakt med de offentliga organisationerna undersökte jag en kommuns hemsida där 
jag kunde hitta telefonnummer till olika förvaltningar. Redan vid första kontakten i 
telefonsamtalet berättade jag kort om studiens syfte. Jag informerade också om att intervjun 
var helt anonym samt att jag beräknade att intervjun tog max en timme. Jag frågade även om 
jag fick spela in intervjun, och det var ingen som motsatte sig det. Tid och plats för intervjun 
bestämdes av respondenterna då jag ansåg att jag kunde vara mer flexibel än vad de kunde. 
Mitt krav var dock att intervjuerna skulle genomföras under veckorna 26 och 27.  
 

3.4 Insamling av data 
Insamling av det empiriska materialet skedde under fyra dagar i veckorna 26 och 27. Jag 
valde att spela in intervjuerna med hjälp av en diktafon dels för att jag skulle slippa anteckna 
och kunna fokusera på respondenterna, dels för att jag skulle kunna lyssna på intervjuerna 
igen. Under intervjuerna använde jag mig av den tidigare nämnda intervjuguiden som tog upp 
de områden som jag valt att fokusera min studie på. De flesta frågorna följdes upp med hjälp 
av följdfrågor för att erhålla ytterligare information om det behandlande temat. Under 
intervjuerna försökte jag även ge respondenterna den tid de behövde för att reflektera över 
frågorna och lät dem prata och fundera i sin egen takt. 
 
Varje intervju avslutade jag med att fråga om respondenten hade något ytterligare att tillägga 
eller några frågor. Efter varje genomförd intervju tackade jag respondenten för deltagandet. 
Jag frågade om jag fick kontakta dem igen ifall det dök upp ytterligare någon fråga eller om 
det uppstod några oklarheter vid senare tillfälle. Detta accepterades av samtliga respondenter.  
Fem intervjuer utfördes inom den privata sektorn och övriga fyra intervjuer genomfördes 
inom den offentliga sektorn på tre förvaltningar och en myndighet. Sammanlagt genomförde 
jag nio intervjuer inom åtta olika organisationer. 
 
Efter att intervjuerna var genomförda transkriberade jag dem så exakt som möjligt till 
datatext. För att minimera risken att transkriptionerna blev fel på grund av att jag hört fel 
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gjorde jag transkriptionerna så fort som möjligt efter varje intervju då jag fortfarande hade 
dem i färskt minne.  

3.5 Val av analysmetod 
När intervjuerna var transkriberade var det dags att analysera dem. Analysen är den viktigaste 
delen när man använder sig av en kvalitativ metod. Analysen bygger på teorin, empirin och 
resultatet (Nylén, 2005). Jag valde att använda mig av meningskategorisering. Jag började 
med att noggrant gå igenom alla intervjuer och jag lyssnade också på bandupptagningarna för 
att få en ännu tydligare förståelse av vad respondenterna menade med sina uttalanden. Sedan 
markerade jag de delar i texten som hörde ihop efter olika kategorier. Kategorierna hade jag 
bestämt i förväg och var följande: livslångt lärande, kompetensutveckling, utvecklande arbete, 
lärande i arbetslivet, lärmiljö samt hinder för lärande. Alla citat från samtliga respondenter 
kunde samlas under respektive kategori. Samtidigt var jag medveten om att det kunde dyka 
upp nya kategorier och försökte bearbeta texten med ett öppet sinne. Jag letade upp 
intervjucitat som stämde med kategorier som jag hade valt och sedan skrev jag en empirinära 
analyserande text som är baserad på intryck från materialet (Widerberg, 2002). Citaten har jag 
använt för att förstärka respondenternas beskrivningar av deras verklighet.  
 

3.6 Tillförlitlighet 
Vissa respondenter har varit mer talföra medan andra var mindre talföra, vilket ibland 
medförde att det var svårt att få utförliga svar på frågorna. Även jag som intervjuare var lite 
nervös inför uppgiften i början vilket gjorde att jag i de första intervjuerna hade svårt att 
komma in och ställa följdfrågor. Nervositeten medförde också att jag ”glömde bort” att lyssna 
och var allt för fokuserad på att ställa mina frågor, vilket gjorde att det var svårt att ställa 
”rätt” följdfrågor, men det vande jag mig vid efter hand. 
 
När jag hade genomfört tre intervjuer reviderade jag intervjuguiden något och utökade den 
med ytterligare frågor då det hade uppkommit nya idéer under intervjuerna. Jag valde ändå att 
ta med de tre första intervjuerna i min studie och jag bedömer att de intervjuerna inte påverkat 
resultatet negativt. Det jag kunde ha gjort innan jag påbörjade intervjuerna är en provintervju. 
Då hade jag haft möjlighet att testa mitt material och på samma gång öva mig i rollen som 
intervjuare. Det är den reviderade intervjuguiden som återfinns i bilagan. 
 

3.7 Etiska överväganden 
De etiska frågorna behandlas inte bara i början eller i slutet av forskningsprocessen, utan det 
är val som man ställs inför under hela processen och som man måste ta ställning till och de 
går som en röd tråd genom hela forskningsprocessen (Widerberg, 2002). Vid kvalitativ 
forskning blir de etiska frågorna både svårare och fler än vid kvantitativ forskning. Kvalitativ 
forskning är komplex eftersom ingen människa eller situation är den andra lik. I 
genomförandet av mina intervjuer har jag varit noga med att inte pressa respondenterna till att 
gå längre än de själva vill, även om det medfört att jag undanhållits viktig information.  
 
Det är också viktigt att följa de fyra grundläggande etiska kraven från Vetenskapsrådet 
(2002). Vid intervjuerna började jag med att informera respondenten om kraven som är 
följande: 
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 Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda om vad syftet är och 
vilka villkor som är förknippade med undersökningen. Respondenterna ska också upplysas 
om att deltagandet är frivilligt. Redan vid första kontakten med respondenterna informerade 
jag om dessa villkor.  
 

 Samtyckeskravet betyder att de som medverkar i studien har rätt att själva bestämma om de 
vill delta eller inte. De har rätt att avbryta sin medverkan utan negativa konsekvenser.  
 

 Konfidentialitetskravet syftar till att alla som ingår i undersökningen ska behandlas med 
största möjliga konfidentialitet. Privata data, såsom respondenternas namn och arbetsplatser, 
redovisas inte. För att inte avslöja respondenternas identitet har jag valt att inte diskutera dem 
med andra personer.  
 

 Nyttjandekravet innebär att det material som samlats in får endast användas i det syfte och 
i den undersökningen som jag har informerat respondenterna om. Samtliga respondenter har 
blivit informerade om att intervjuerna kommer att användas i en C-uppsats på 
Beteendevetenskapliga institutionen vid Högskolan Kristianstad. 
 
Med mitt sätt att genomföra undersökningen anser jag att jag har uppfyllt de etiska krav som 
Vetenskapsrådet (2002) ställer för att utföra en etiskt försvarbar studie.  
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4 Resultat 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel presenterar jag resultaten från intervjuerna. Jag redovisar resultaten enligt 
följande rubriker: Det livslånga lärandet, kompetensutveckling, utvecklande arbete, lärande i 
arbetslivet, arbetsplatsen som lärmiljö och hinder för lärande och utveckling i arbetet. För att 
styrka resultaten återges citat från intervjuerna.  
___________________________________________________________________________ 
 

4.1 Det livslånga lärandet  
För att ta reda på hur respondenterna ser på sitt livslånga lärande frågade jag om de tror att de 
någonsin blir fullärda. Samtliga tillfrågade anser att man aldrig blir fullärd och att det alltid 
går att lära nytt. De säger att det finns hur mycket som helst att lära, men det går inte att ha 
fullständig kontroll över allt. Arbetar man med människor händer det många olika saker och 
det kommer alltid att finnas brister i kompetensen menar de. Samtidigt säger de att de tycker 
att det är viktigt att inte sluta lära och att ständigt försöker prestera bättre. 
 
 Nej aldrig. Kommer aldrig bli fullärd. [---] för jag menar då skulle  
 du ju bara gå och slå dig för magen och tycka att ”jag behöver inte  
 lära mig någonting”, om du går och tror att du kan allting. Och jag  
 menar då tappar du ju all stimulering också, alltså det här med att, som  
 jag sa innan, jag är ju sån som hela tiden vill lära mig, vill utvecklas. 
 
En anledning till att de aldrig kommer att bli fullärda i arbetet uttrycker de är att vi lever i ett 
samhälle som hela tiden utvecklas. Det dyker alltid upp nya problem och nya situationer som 
de måste lösa. Även de som har lång erfarenhet inom personalområdet hävdar att de stöter på 
situationer och problem i arbetet som de inte tidigare har upplevt. 
 
 Nej men alltså varje dag är ju en ny dag och jag tror liksom att  
 den fullärde finns inte, och kommer aldrig att finnas och jag tror  
 det är likadant inom sporten, det finns inte någon som har varit bäst  
 alltid, utan det kommer alltid någon in och blir bättre. 
 

4.2 Kompetensutveckling 
Det är endast en respondent som inte kompetensutvecklar sig genom kurser inom 
personalområdet. Han uppger att det är på grund av tidsbrist som han inte har möjlighet att gå 
några kurser, men samtidigt försäkrar han att han önskar att han hade möjlighet att utvecklas 
inom personalområdet genom utbildning. 
 
Sex stycken har deltagit i chefs- och ledarskapsutbildningar. De deltar också kontinuerligt på 
olika kurser inom personalområdet, till exempel kurser inom arbetsrätt, coaching, arbetsmiljö, 
utvecklingsfrågor och personlig utveckling. Utbildningarna ger dem en säkerhet i arbetet. Ju 
bättre utbildade de är desto bättre kunskap har de, vilket gör att de känner sig tryggare i 
arbetet. Utbildningarna ger dem också självförtroende och de känner att de har förmågan att 
klara av sina uppgifter. Det är ofta de själva som tar initiativ till sin egen 
kompetensutveckling och de väljer själva vilka utbildningar de vill gå. 
 
Formella utbildningar är bara en liten bit av deras kompetensutveckling. Cheferna deltar även 
i konferenser, seminarium och studiebesök. Olika typer av tidningar, till exempel läsning av 
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personaltidningar och affärstidningar, är också ett inslag i deras kompetensutveckling. Många 
nämner att olika nätverk är ett betydelsefullt sätt att införskaffa kompetens på. I nätverken kan 
de utbyta erfarenheter med varandra och diskutera frågor och problem.  
 
 Jag är med i ett par olika nätverk och träffar kollegor. Det  
 tror jag är det viktigaste egentligen. Att man träffar andra som  
 jobbar i ungefär samma position och dom berättar om hur dom  
 har jobbat och sen har man ju också ett annat, så att säga mer,  
 eftersom man har jobbat på lite olika ställen så har man ju ett  
 eget nätverk också. 
 
Några av respondenterna nämner att hela arbetslivet är en ständig kompetensutveckling. Varje 
dag lär de sig något nytt, och ständigt dyker det upp nya problem som måste lösas och nya 
frågor som de måste ta tag i. På det viset utvecklas de hela tiden. 
 
 Ja man kan väl säga att hela arbetslivet är en ständig kompetens- 
 utveckling egentligen. Man lär sig nya saker varje dag. [---] vi gör  
 ju väldigt mycket grejer och så har vi med människor att göra och  
 då innebär det att då har man ju mycket… mycket olika frågeställningar  
 om olika saker som man måste ha någon lösning på… 
 
I det dagliga lärandet betonar respondenterna att det är viktigt att ha medarbetare som de kan 
bolla idéer med. Ytterligare ett sätt att kompetensutvecklas på är genom arbetsrotation. 
Genom att rotera på arbetsplatsen kan de få en inblick i de andra delarna i organisationen och 
de får då en större förståelse. Samtidigt understryker de att det inte är lätt att genomföra då det 
är svårt för någon som inte är insatt i personalområdet att ta ansvar för de arbetsuppgifterna.  
 

4.3 Utvecklande arbete 
För alla respondenter är det oerhört viktigt att utvecklas i arbetet. Alla känner att de har 
möjlighet att utvecklas på sina nuvarande arbetsplatser. Skulle de inte känt det så skulle de 
byta jobb. De behöver hela tiden lära nytt för att de ska känna sig inspirerade och känna att de 
utvecklas i arbetet. En av de äldre respondenterna, som går i pension om två år, säger dock att 
ett utvecklande arbete inte är lika viktigt idag som det tidigare har varit. Idag är det istället 
viktigare att han bibehåller den kunskap han har och att han med hjälp av sina erfarenheter 
kan stötta sina medarbetare. Eftersom respondenterna arbetar under stort ansvar och med 
arbetsuppgifter där lagar och avtal ständigt ändras måste de hela tiden uppdatera sin 
kompetens för att klara av sina uppgifter. Slutar de att utvecklas, kan de inte fortsätta på sina 
befattningar.  
 
 Man kan ju inte bara sätta sig till ro och så tycka att saker och ting  
 ska vara som det alltid har varit, samhället förändras. Vi måste ju  
 förändras med det. Jag måste ju förändras med det samhälle som  
 förändras också. [---] har man inte någon utvecklingspotential så tror  
 jag inte man… då överlever man nog inte heller alltså, tror jag inte. 
 
När respondenterna ska beskriva vad ett utvecklande arbete är kommer många in på att det är 
viktigt att arbeta med andra människor och utbyta erfarenheter och kunskaper. Det är också 
utvecklande för dem att kunna påverka sina medarbetare i positiv riktning genom att stötta 
dem och coacha dem i arbetet.  
 
 Alltså, jag har ju ett arbete där jag träffar mycket folk hela  
 tiden. Dels mina arbetskamrater och kollegor på olika sätt och  
 framförallt träffar jag ju folk utifrån, alltså det vill säga  
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 allmänheten och det utvecklar ju mig oerhört mycket att träffa  
 många människor. 
  
För att de ska känna att arbetet är utvecklande måste de känna att det är stimulerande och att 
det ger någonting tillbaka. För respondenterna är det också viktigt att arbetet är varierande och 
att de inte behöver sitta och arbeta med samma sak hela tiden utan att de får göra många olika 
arbetsuppgifter. Ingen dag ska vara den andra lik. Även om de uttrycker en vilja att ständigt 
utvecklas och lära nytt säger de samtidigt att de vill ha en kombination av nya saker och 
återkommande arbetsuppgifter. I sina befattningar blir de ofta en typ av problemlösare vilket 
de trivs med, men de uttrycker att det skulle vara jobbigt att enbart stöta på nya problem och 
nya frågeställningar.  
 
 … förr när man va ny i detta här så gjorde man ”to do” listor, det gör  
 jag  i och för sig fortfarande så att säga, men man blev väldigt frustrerad  
 att om man hade tio punkter som man skulle göra på en dag sen så när  
 dagen va slut så hade man kanske bara gjort en. […] Och det va ju lite  
 frustrerande när man var ny i det hela, men samtidigt så är det tjusningen 
  i jobbet också. Det finns inte en dag som är den andra lik. 
 
Ett utvecklande arbete är viktigt för att de ska känna att de kommer framåt. Respondenterna är 
utvecklingsbenägna och vill ständigt vara med där det händer. Genom att utvecklas växer de 
som människor och får självförtroende och känner att de kan bidra med kompetens till 
organisationerna. De betonar vikten av att vilja utvecklas. Har man inte drivkraften att 
utvecklas så tror de inte att man överlever på sådana jobb som de besitter. Man måste vilja 
lära för att lära.  
 
 Det måste vara något som driver en framåt och det är att jag ska  
 kunna lära mig något nytt eller jag ska få träffa nya människor eller  
 jag kanske rent av kan få mer betalt eller bättre, finare rum eller…  
 inte för det finas skull men för förändringen och att det går… alltså  
 det förflyttar mig. Så visst är det viktigt, annars så dör man ju liksom  
 inifrån på något sätt. 
 
När jag frågar om respondenterna belönas för sina arbetsinsatser tänker de flesta på 
ekonomisk belöning. Fem av dem belönas ekonomiskt i form av bonuslön eller prestationslön. 
Dock påstår de att bonuslönen inte ökar deras vilja att lära, utan det som driver dem är deras 
egen drivkraft att vilja utvecklas och bli bättre.  
  
 Det ökar inte min vilja till att lära, däremot så är det ju alltid en  
 trevlig faktor. Men för min egen del så påverkar det inte min vilja  
 till att lära nytt och utvecklas. Utan det är en personlig drivkraft  
 som jag har. 
 
Några av respondenterna säger däremot att de blir motiverade till att lära och utvecklas av 
ekonomisk belöning. Samtidigt är det inte det som är det avgörande utan de ser det mest som 
en bonus. Det viktigaste är trots allt att de trivs på arbetet och de avstår hellre lite lön för att 
kunna ha en trivsam arbetsplats.  
 
 Givetvis så har jag väl också en drivkraft i att jag vill tjäna bra  
 med pengar va, men det är inte det som är… alltså det är inte det  
 som är moroten, utan jag känner ju… alltså om jag ska väga det,  
 så vill jag ju givetvis… jag menar jag skulle aldrig klara av att  
 jobba på ett ställe där jag inte trivs oavsett hur mycket pengar i  
 lön jag hade fått. Så är det bara! 
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Däremot finns det andra belöningar som de anser motiverar dem att göra ett fortsatt bra 
arbete. Uppskattning i form av ”en klapp på ryggen” är något som motiverar många av 
respondenterna. Det får dem att vilja prestera bättre hela tiden och uppvisa bra resultat i 
arbetet. Även att delta i sociala aktiviteter tillsammans med medarbetarna är ett sätt att öka 
motivationen.  
 
 Ja det gör det ju. Om man aldrig får höra att man har gjort nåt  
 bra jobb så vet man ju inte vad man… om man är på rätt väg. Så  
 att det ökar ju motivationen till att bli ännu bättre. Så tror jag  
 människan fungerar på alla plan egentligen. 
 

4.4 Lärande i arbetslivet 
Respondenterna ger inte enbart ett svar på vilket sätt de lär, utan de nämner ofta flera. Ett 
betydelsefullt sätt att lära på är att ha en mentor eller en handledare som kan coacha en i 
arbetet och hjälpa en mot rätt riktning när man fastnar vid problem. 
 
  Jag tog detta jobbet mycket på grund av att min chef har enorm 
  erfarenhet… och jag såg att jag kunde lära mig väldigt mycket  
  av honom, så det är ett avgörande till att jag tog jobbet. Han är  
  min lilla mentor. 
 
Samtliga av respondenterna har varit ute i arbetslivet i många år och det gör att de har lärt sig 
mycket genom erfarenheter och genom att de har hunnit vara med om många olika problem. 
De betonar också att de lär av sina misstag och genom att pröva sig fram till olika lösningar. 
Att göra fel är inget de är rädda för, utan genom åren har de lärt sig att ett misstag går att rätta 
till. Samtidigt har de också blivit medvetna om att ibland finns det inte rätt eller fel utan i 
vissa situationer finns det flera alternativ som kan vara det rätta. Vill organisationen vara 
lärande är det också viktigt att ge medarbetarna utrymme att prova på olika saker och hitta 
egna lösningar på problem. 
  
 Lärande innebär också att man måste va beredd på att man är  
 tillåtande, man måste… känna att man har möjlighet att kunna  
 göra fel om det skulle behövas va… för att resan fram till ett mål  
 den är inte felfri alltid. Naturligtvis strävar man ju efter att det ska  
 vara så felfritt som möjligt, men man lär sig också av sina misstag,  
 det vet man. 
 
När jag diskuterar informellt och formellt lärande med respondenterna är det ingen av dem 
som betonar att formellt lärande är viktigare än den informella. Däremot anser fyra av dem att 
det informella lärandet har större betydelse för dem i arbetet än det formella.  
 
 Det är där du får erfarenheten. Du kan ju gå en utbildning så  
 får man då att ”såhär och såhär och såhär gör man” så att säg,  
 och så kommer det dagliga arbetet så helt plötsligt så blir det en  
 helt annan vinkel. 
 
Dock anser de flesta av dem att det behövs en kombination av både informellt och formellt 
lärande. 
 
 Jag menar du måste ha vissa grunder och dom får du ju genom  
 teoretiskt studerande och sen som jag återkommer till så får man  
 genom att man arbetar ganska mycket lärdom på det sättet. 
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4.5 Arbetsplatsen som lärmiljö 
En bra lärmiljö anser respondenterna är där företaget tillåter och uppmuntrar till lärande. Det 
är viktigt att ha en chef som vill att man ska utvecklas och som coachar en i arbetet. Det är 
viktigt att kunna se att människorna utvecklas och lär sig saker. Respondenterna betonar att 
för att de ska kunna lära är det viktigt att de har folk runt sig som de kan utbyta idéer med. En 
ordentlig utbildningsbudget är också viktig och då är det också av högsta betydelse att den 
som går en utbildning ser till att föra över ny kunskap till sina medarbetare och inte håller allt 
för sig själv. En organisation med ett öppet klimat är också en god förutsättning för en bra 
lärmiljö. Med ett öppet klimat menar de att människorna i organisationen ska vara ärliga och 
öppna för att ta till sig nya saker. Det är också viktigt att våga släppa in nytt tänkande i 
organisationen.  
 
 Framförallt att man är ärlig och rak som ledare först och främst,  
 för det är väl ledaren som kanske sätter normerna. Så det är ju hur  
 jag är. Det är ju som med barn, barn gör ju inte som man säger, utan  
 dom gör ju som man gör. Och det är ju samma där, jag måste ju föregå  
 själv med att göra saker som främjar detta.  
 
Respondenterna betonar att hela arbetslivet är ett lärande. Man lär sig någonting av allt – 
dagligen. Ett återkommande svar hos alla är hur viktigt det är att träffa människor i olika 
situationer och lära av dem. Att jobba tillsammans med andra människor inspirerar dem i 
arbetet. Ser de att någon kan något som inte de själva kan blir de sporrade att försöka lära sig, 
eftersom de flesta av respondenterna menar att dem är nyfikna på att lära nytt. Samtidigt som 
man lär av andra så lär man också ut kunskap tillbaka, omedvetet eller medvetet.  
 
 Man ser ju hur den andra gör och det är ju en del av lärandet  
 att man tar till sig av den omgivning där man är. Och det är ju  
 viktigt att man själv är öppen för att ta till sig, men det är precis  
 lika viktigt att man är öppen för att dela med sig. 
 
Åtta av de nio respondenterna anser att de arbetar i en bra lärmiljö. Den respondent som inte 
anser sig arbeta i en bra lärmiljö förklarar att det beror på tidsbrist. Respondenten säger sig 
inte ha tillräckligt med tid för sina medarbetare. Organisationen håller på att växa mycket och 
det gör att han har haft mycket att göra och arbetar för tillfället mer än 100 procent. De som är 
nöjda med sin lärmiljö framhåller att det är viktigt att de arbetar med människor som de har 
förtroende för och som de kan utbyta idéer och kunskaper med för att göra bra resultat i 
arbetet.  
 

4.6 Hinder för lärande och utveckling i arbetet  
En av respondenterna anser inte att det finns några hinder för lärande och utveckling i arbetet. 
Fem av dem anger tidsbrist som ett hinder. Det ska ofta hända mycket under kort tid och det 
gör att de kan känna att de inte hinner kompetensutveckla sig vad gäller det formella lärandet. 
De nämner dock att Internet är en bra källa att få information genom om de inte har tid att gå 
en utbildning eller en kurs. Det negativa med att läsa information från Internet är att där får de 
bara sin egen tolkning. Deltar de i en utbildning eller ett seminarium så får de även andra 
människors tolkningar. Respondenterna önskar också att de hade haft mer tid att ägna åt sina 
medarbetare och kunna ha medarbetarsamtal lite oftare. En av respondenterna, som bara har 
ett par år kvar till pension uppger åldern som ett hinder.  
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 Ett annat hinder tror jag ju är åldern, att man känner att nu  
 räcker det för min del va. Men hade du intervjuat en trettioåring  
 istället så hade du nog fått ett annat svar på det därför att dom   
 har ju fortfarande då 35 år kvar. 
 
Av en respondent uppges det engelska språket vara ett hinder. Glömska anges också kunna 
vara ett hinder. Det kan till exempel medföra att de glömmer föra vidare viktig information 
till medarbetarna eller att de glömmer utföra en viktig uppgift. 
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5 Sammanfattning av resultatet 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel tar jag kort upp det mest centrala som har framkommit i undersökningen 
utifrån frågeställningarna.  
___________________________________________________________________________ 
 
 
Vad är lärande i arbetet för respondenterna? 
Hela arbetslivet är ett ständigt lärande. Det går inte att låta bli att lära, man lär sig någonting 
av allt. De menar också att lärande är en form av erfarenhet. Ju längre de har varit 
yrkesverksamma desto mer har de hunnit lära. Lärande innebär även att de utvecklas och tar 
till sig nya kunskaper.  
 
Hur kompetensutvecklas respondenterna i arbetet? 
Respondenterna kompetensutvecklas till exempel genom chefs- och ledarskapsutbildningar 
och kurser inom arbetsrätt, coaching och utvecklingsfrågor. De nämner också att de 
kompetensutvecklas genom att delta i seminarier, konferenser och studiebesök. Genom att 
läsa tidningar inom personalområdet får de också möjlighet att bättra på sin kompetens. En 
annan viktig faktor är nätverk där de kan bolla idéer och lära av varandra.  
 
I vilka situationer upplever respondenterna att de lär i arbetet? 
Respondenterna lär på många olika sätt. Ett sätt som de betonar är att de lär sig genom att 
pröva sig fram och våga göra misstag och rätta till dem. De lär både genom informellt och 
formellt lärande, men det är det informella som gör störst inverkan på dem. De lär sig också 
genom att arbeta med andra människor och genom att de har en mentor som de kan vända sig 
till när de behöver hjälp. 
 
Hur beskriver respondenterna sin lärmiljö i arbetet? 
Samtliga respondenter, utom en, hävdar att de arbetar i en bra lärmiljö. Respondenten som 
inte anser sig arbeta i en bra lärmiljö framställer sin miljö som alltför stressig och med för lite 
tid till att utföra sina arbetsuppgifter. De övriga, som arbetar i bra lärmiljöer, beskriver att de 
arbetar i en miljö som erbjuder goda möjligheter till utveckling. En bra lärmiljö blir för många 
av dem verklighet i och med att de arbetar med människor, vilket innebär att det alltid 
kommer upp något nytt att lära. Många av respondenterna har nätverk, både informella, men 
också formella, som de kan vända sig till om de har frågor eller problem som de vill diskutera 
och det medför också ett gott lärande.  
 
Vilka hinder ser respondenterna för sin utveckling i arbetet?  
Åldern, engelska språket och glömskan nämns som faktorer som kan vara till hinder för 
utvecklingen i respondenternas arbetssituation. Men det är i huvudsak upp till dem själva att 
utvecklas, vill de utvecklas har de möjligheter. Dock kan bristen på tid ibland innebära att de 
känner att de inte hinner kompetensutveckla sig då det handlar om formella utbildningar. Men 
eftersom det finns många andra sätt de lär på, till exempel av andra eller genom att läsa 
facktidningar, så utvecklas de ändå.  
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6 Diskussion 
___________________________________________________________________________ 
 
I diskussionsdelen relaterar jag resultatet till litteraturgenomgången och jag visar både på 
likheter och skillnader mellan mitt resultat och den litteratur jag har tagit upp. 
___________________________________________________________________________ 
 

6.1 Det livslånga lärandet  
Det livslånga lärandet handlar inte enbart om utbildning. Skolverket beskriver i sin rapport 
(1999) det livslånga lärandet som något som sker från vaggan till graven i all mänsklig 
aktivitet. Kunskap är en färskvara och måste därför också ständigt uppdateras så att den 
fortsätter att vara aktuell. I rapporten kan man läsa att det livslånga lärandet är verklighet för 
de människor som redan deltar i kompetensutveckling och arbetar i goda lärmiljöer. 
Respondenterna har den inställningen att människan aldrig blir fullärd. De tillhör också den 
kategori som har stora möjligheter att kompetensutvecklas och lära i arbetet. Skolverket säger 
också att det är viktigt att känna sig motiverad och ha en positiv attityd till utbildning och 
lärande. Respondenterna tycks vara positivt inställda till att vidareutvecklas i arbetet och de 
ger intryck av att ha en positiv attityd till utbildning. För att det livslånga lärandet ska kunna 
vara realitet måste individen ta ett eget ansvar för sitt lärande. Respondenterna förefaller vara 
villiga att ta eget ansvar för sin egen utveckling och sitt lärande. Ofta tar de själva initiativ till 
sin kompetensutveckling och väljer själva vilka utbildningar de vill gå.  
 
Aspgren (2002) betonar hur viktigt det är att uppdatera sin kompetens kontinuerligt. En 
ständig kompetensutveckling bidrar till ett livslångt lärande. Intresset ligger hos både 
individen och organisationen. Respondenterna ser till att utvecklas både informellt och 
formellt. 
 

6.2 Kompetensutveckling 
Precis som Rönnqvist och Thunborg (1996) säger upplever respondenterna att de utvecklas 
genom olika kurser och utbildningar. Samtidigt som medarbetarna får bättre självförtroende 
och klarar sina arbetsuppgifter bättre gynnas också företagen och organisationerna genom att 
de blir effektiva med en mer kompetent arbetsstyrka.  
  
När man hör ordet kompetensutveckling kan det vara lätt att koppla ihop det med formell 
utbildning. Men respondenterna är väl medvetna om begreppets vidd och tar upp många olika 
sätt som kompetensutvecklingen sker på, både formellt och informellt. Ellström (1996) 
betonar vikten av att se till att utbildningarna och kurserna kommer till nytta i arbetet. 
Respondenterna hävdar att de utbildningar som de deltar i kommer till användning i deras 
dagliga arbete och de försöker också sprida sin nya kunskap till sina medarbetare. Även om 
nästan alla kontinuerligt deltar i utbildningar så påstår ändå fyra av dem att det informella 
lärandet har större betydelse, men att det bästa är en kombination av de båda formerna.  
 
Det nya arbetslivet enligt Allvin m.fl. (2006) kräver att man har ett stort socialt nätverk. I 
dialog med människor har man stora möjligheter att lära. Samtidigt säger Allvin m.fl. (ibid.) 
att arbetet numera är mer inriktat på individen än kollektivet, vilket gör att det skapas en 
betydligt större konkurrens ute på arbetsplatserna. Denna konkurrens är inget jag kan urskilja 
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i respondenternas svar. Istället betonar de att det är viktigt att samarbeta och hjälpas åt och 
dela med sig av sin kunskap som kan vara till nytta för medarbetarna. 
 

6.3 Utvecklande arbete  
I Erikssons studie (1998) prioriterar akademikerna att arbetet ska vara meningsfullt och 
utvecklande samt att arbetet ska ge en hög lön. Undersökningen som jag har gjort visar på ett 
liknande resultat. Alla utom en respondent är akademiker. De uttrycker en stark vilja att ha ett 
utvecklande arbete. Känner de att de slutar utvecklas i arbetet är de beredda på att söka sig 
vidare till ett nytt jobb. En hög lön är också en faktor som prioriteras av flera av dem, men 
samtidigt betonar de att det är ännu viktigare att de trivs på arbetet, gör de inte det så spelar 
det ingen roll hur mycket de tjänar. Det är ingen av respondenterna som bokstavligt uttalar att 
det är viktigt med ett meningsfullt arbete. Men de ger ändå intrycket av att det har stor 
betydelse. Jag tolkar det som att när de säger att de tycker att det är av stor betydelse att de 
utvecklas i arbetet så menar de också att om de utvecklas så är det meningsfullt. 
Meningsfullheten ligger också i att de känner att de har något att tillföra på arbetsplatsen och 
kunskap att föra vidare till sina medarbetare. 
 

6.4 Lärande i arbetslivet 
En röd tråd genom respondenternas svar är vikten av att lära av andra och arbeta tillsammans. 
Det är precis vad Boud och Garrick (1999) också säger; lära av andra är ett bra sätt att få ny 
kunskap och det är viktigt att samarbeta med andra för att nå fram till ett resultat i sökandet av 
ny kompetens och nytt lärande. 
 
Om man granskar hur respondenterna lär finns det många olika sätt de använder. Precis som 
Gerber (1998) tar upp att man lär sig av sina misstag nämner flera av mina respondenter 
samma sak. Genom att testa sig fram till olika lösningar i frågor och problem och genom att 
våga göra fel så lär de sig också. Respondenterna betonar också att en stark egenskap de har 
är nyfikenheten. Den gör att de vågar och vill testa olika saker, de vill lösa problem. Det 
informella lärandet är det de betonar allra mest, där de lär i samspel med andra.  
 
När jag jämför respondenterna med Houles (2005) tre lärstilar tolkar jag det som att de tillhör 
den lärorienterade stilen mest, även om, precis som Houle säger, de har inslag av samtliga 
stilar. Jag märker tydligt att de lär för att de vill lära och utvecklas och ständigt förkovra sin 
kompetens. De verkar vara väl medvetna om att det krävs i deras befattningar att de aldrig 
slutar lära för då kan de inte längre arbeta kvar på samma tjänst.  
 
Respondenternas arbetsliv präglas av både informellt och formellt lärande. Precis som 
Ellström (1996) beskriver det sker lärandet genom olika aktiviteter. Det formella lärandet sker 
genom olika kurser och utbildningar. Det informella lärandet sker mer spontant och i många 
fall omedvetet, till exempel i olika nätverk som de ingår i eller i ett samtal med en 
medarbetare.  
 
Colley m.fl. (2003) påstår att formellt och informellt lärande finns i alla lärandesituationer. 
Respondenterna menar också att det är viktigt att använda båda formerna av lärande. För att 
kunna utföra något praktiskt är det viktigt att ha teoretiska grunder, och läser man om teorier 
är det viktigt att kunna relatera dessa till praktiskt handlande.  
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6.5 Anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande 
Ellström (1996, 2001, 2004) pratar om att det krävs både ett utvecklingsinriktat och ett 
anpassningsinriktat lärande för att man ska ha en bra balans i arbetsuppgifterna mellan 
rutinmässiga uppgifter och nya problemsituationer. Respondenterna uttrycker att det ofta 
dyker upp nya saker och att ingen dag är den andra lik. Men samtidigt som de ständigt får ta 
tag i nya problem så har de också uppgifter som ständigt återkommer. Respondenterna tycks 
vara relativt nöjda med balansen och uppskattar variationen i arbetet, och en respondent 
uttrycker tydligt att han inte hela tiden skulle vilja ha enbart nya problem, utan det är viktigt 
att ha de rutinmässiga arbetsuppgifterna också. Likaså Rasmussen (refererad i Ellström 1996) 
och Ellström (1996) tar upp att det är viktigt att ha rutiner i arbetet, det de kallar rutinbaserat 
handlande. Även de andra tre handlingsnivåerna som författarna tar upp, regelbaserat 
handlande, kunskapsbaserat handlande och reflektivt handlande, ser jag tecken på i 
respondenternas svar. Det regelbaserade handlandet använder de när de arbetar med uppgifter 
där de arbetar med lagar och regler som måste följas. Det kunskapsbaserade handlandet får de 
använda när de stöter på nya problem och de måste då nyttja sina tidigare erfarenheter och 
kunskaper i den nya situationen. Respondenterna påstår även att de har möjlighet att kritiskt 
reflektera över sättet de utför sina arbetsuppgifter på. Alla fyra handlingsnivåerna används av 
en och samma person. Dock använder de inte alla nivåer samtidigt, utan vilken de använder 
beror på vilken situation de befinner sig i. 
 

6.6 Arbetsplatsen som lärmiljö 
Respondenterna uttrycker att de får ta mycket ansvar och att de har stora möjligheter att 
bestämma hur de ska utföra sina arbetsuppgifter. De ger intrycket av att det är viktigt för dem 
att ha detta ansvar och kunna arbeta självständigt. Att kunna arbeta självständigt med sina 
arbetsuppgifter är också en av aspekterna som Nilsson (1996) tar upp för individens lärande 
och utveckling. Hon påstår också att det är viktigt att företaget/organisationen skapar 
möjligheter för medarbetarna att utvecklas och lära samt att de har en positiv attityd till 
utbildning. I respondenternas svar hör man att det finns stora möjligheter att 
kompetensutvecklas genom kurser och utbildningar. Initiativet kan komma från både 
arbetsgivaren eller från medarbetaren själv och det är ingen som uttryckt att de fått avslag då 
de har tagit eget initiativ. Organisationerna upplevs vara positivt inställda till utbildning och 
de strävar efter att ha en kompetent arbetsstyrka. Genom att utveckla duktiga medarbetare 
skapar de också ett gott rykte. Organisationerna vill att medarbetarna ska vidareutvecklas och 
utbildas och vara anställningsbara för den egna organisationen, men också för andra. Nilsson 
(ibid.) tar också upp ekonomisk belöning som en faktor för god utveckling. Många av 
respondenterna belönas ekonomiskt men till skillnad från Nilsson så tolkar jag det som att de 
inte tycker att det är så viktigt. Däremot blir de mer motiverade när de blir belönade med 
verbal uppskattning.  
 
Samtliga respondenter påstår att de utbildningar och kurser som de deltar i genom arbetet är 
till nytta i deras arbetsuppgifter. De är själva mycket involverade i vilka utbildningar de deltar 
i. Eftersom de är väl medvetna om vilka kompetenser som de behöver förbättra kan de därför 
anpassa vilka utbildningar de väljer att delta i. Därför är det också sällan som de känner att de 
inte får nytta av utbildningarna. I Nilssons studie (1996) har utbildning av medarbetarna till 
övervägande del skett i anknytning till en förändring av arbetsorganisationen. I min 
undersökning är det dock ingen av respondenterna som uttrycker att utbildning har skett i 
samband med någon förändring av arbetsorganisationen. Respondenterna är alltså medvetna 
om att de måste lära för att kunna fortsätta utföra sina arbetsuppgifter. Utbildningarna 
förbättrar dem också i strävan mot det livslånga lärandet.  
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6.7 Hinder för lärande och utveckling i arbetet  
När det handlar om hinder för respondenternas utveckling och lärande är det bara fyra 
faktorer som nämns, nämligen tidsbrist, språket, åldern och glömska. Lennerlöf (2002) 
nämner bland annat att enkla, monotona arbetsuppgifter och liten möjlighet till social kontakt 
i arbetet skulle kunna vara hinder för individens utveckling och lärande. Dessa faktorer är 
emellertid inget som mina respondenter nämner. Däremot betonar de att deras arbeten 
innehåller mycket variation och att träffa människor ingår ständigt i arbetet.  
 
Att utbildning, som Moxnes (1984) menar, är något som vuxna ofta anser angår barn och 
ungdomar och inte vuxna är inget som respondenterna i min undersökning håller med om. De 
blir inte tvingade till att delta i utbildningar, utan det är något som de själva väljer, även om 
det givetvis ibland är i samråd med ledningen.  
 
Lönen är inget som respondenterna betonar skulle få dem till att bli mer motiverade till att 
lära. Detta kan dock bero på att respondenterna i min undersökning redan har en bra lön som 
de är nöjda med. Skard (refererad i Moxnes, 1984) hävdar dock att lönen är av stor betydelse 
för motivationen. Men han hävdar samtidigt att det viktigaste för arbetstagarna är att de har 
möjlighet att lära och utvecklas och där får han stöd från samtliga av mina respondenter.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 
Bakgrund om respondenten 
Utbildning och kurser inom personalområdet? 
Antal år inom personalområdet?  
Yrkesbefattning?  
Arbetsuppgifter?  
Varför personalare? 
 
Lärande 
Vad innebär lärande i arbetslivet för dig? 
Vad är en bra lärmiljö för dig?  
På vilket sätt arbetar du i en bra lärmiljö? 
Vad anser du kännetecknar en bristfällig lärmiljö? 
Hur viktigt är ett utvecklande arbete för dig? Varför? 
Vad är ett utvecklande arbete? 
Har du möjlighet att utvecklas i det arbete? På vilket sätt? 
Gör arbetsgivaren något för att främja ditt lärande? Vad? 
Vilket lärande har haft störst inverkan på dig i din karriär? (informellt/formellt). Varför? 
Tror du att man någonsin blir fullärd? Motivera! 
Finns det några hinder för din utveckling och ditt lärande? Vilka? 
Får du uppskattning/beröm för arbetsprestationer av chef/medarbetare?  
 - Hur viktigt är det för dig?  
Upplever du att du är en betydelsefull medarbetare?  
 - Är det viktigt för dig att din grupp anser att du är en betydelsefull medarbetare? 
Är det viktigt att lära av andra? Varför? 
Är det viktigt för dig att få ta ansvar? Varför? 
Anser du att du har inflytande i arbetet? Hur? 
Har du möjlighet att utveckla nya kunskaper och pröva nya arbetssätt? På vilket sätt? 
Blir du uppmuntrad att ifrågasätta etablerade tankesätt och kritiskt reflektera över det som 
sker i verksamheten? 
Belönas du för dina insatser? På vilka sätt? Ökar det din vilja till att lära? 
 
Kompetensutveckling 
Har du deltagit i några utbildningar/kurser på ditt företag? Vilka?  
 - Stärker utbildningen/utbildningarna dig i ditt dagliga arbete? På vilket sätt? 
Vem tar initiativet till din kompetensutveckling? 
Kompetensutvecklas du på andra sätt än kurser och utbildningar? Vilka? 
Har du möjlighet att föra över din kunskap? På vilket sätt? 
Vad driver och motiverar dig i ditt arbete?  
Vilka faktorer ökar din vilja till att lära? 
Anser du att din kompetens används i arbetet? På vilket sätt?  
Har du möjlighet att påverka ditt arbete och komma med idéer? På vilket sätt?   
 


