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Förord 

 

Jag skulle vilja tacka samtliga intervjupersonerna i denna studie som gjorde detta 

möjligt för mig. Dessutom vill jag ge ett stort tack till Linnéuniversitetet och min 

examinator Jan Perselli och handledare Marie Gunnarson som varit stöttande, gett 

kontinuerlig feedback och varit tillgängliga för frågor under arbetets gång.  

 

Under denna studieperiod har dessutom denna uppsats emellanåt behövt 

prioriteras framför social samvaro med familj och vänner och jag vill även ge ett 

stort tack till er för att ni har haft förståelse för denna intensiva studieperiod med 

denna C-uppsats.  
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Syftet med denna studie var att studera boendestödjares beskrivningar av deras eget 

lärande i vardagsarbetet. Tidigare forskning kring ämnet granskades för att få 

bakgrundsförståelse för att sedan genomföra semistrukturerade intervjuer med sex 

boendestödjare. Empirin analyserades utifrån en innehållsanalys och kopplades 

sedan in i diskussion kring jämförelse med resultatet med teorin ”The 

transformation of sensations: learning from primary experience”. Resultatet 

diskuterades därefter med tidigare forskning. Resultatet visade att 

intervjupersonerna anser att vissa förutsättningar för lärande fanns bl.a. att ha bra 

personer runt sig, våga utmana sig själv och vara öppen till viljan att utvecklas. 

Dessutom för att lära sig i arbetet ställer man frågor, reflekterar och observerar 

andra kollegor i arbetet.    
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1. INTRODUKTION  
Vetenskap finns i vår vardag som exempelvis hur människor löser problem på 

arbetsplatser. Vetenskap handlar om att få förståelse (Linneuniversitet, 2016). 

Det informella lärandet på arbetsplatser inom funktionshinderomsorg utgör en stor del till 

skillnad mot formellt lärande på grund av svårigheter med att uppfylla den kunskap som 

behövs, (Socialstyrelsen, 2013:2014) samt bristen på utbildad personal inom området 

(Arbetsmarknadsstyrelsen, 2002). I och med detta menar Arbetsmarknadsstyrelsen 

(2002) att arbetsgivare tvingas anställa outbildad personal. Oavsett personalens 

utbildning eller brist på den är det nödvändiga inom funktionshinderomsorg för att ge de 

stöd brukaren har rätt till enligt LSS, lagen om stöd för vissa funktionshindrade (SFS, 

1993:387) och Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453), därav är arbetsplatslärandet viktigt. 

Det finns dessutom en problematik med olika yrkestitlar inom funktionshinderomsorg där 

utbildningsinstitutioner har svårt att få grepp om vilket behov av utbildning som behövs 

inom denna typ av omsorgsområde (Kommunal, u.å.). Yrkestitlar som utför 

funktionshinderomsorg är varierande och Socialstyrelsen (2012) ger exempel på bland 

annat personlig assistent och boendestödjare och boendestödjare är den grupp som 

uppsatsen fokuserar på.  

Boendestödjare har många olika arbetsuppgifter och där huvuduppgiften är att stötta och 

motivera den personen som har ett funktionshinder. Exempel på arbetsuppgifter kan vara 

från att sköta hushållssysslor i vardagen till att stödja vid myndighetskontakter 

(Framtid.se, u.å.) 

Allt mer forskningar kring funktionshinder (Uppsala universitet, 2018) ställer krav på 

personalens kunskap inom funktionshinderomsorg. Socialstyrelsen (2014) har tagit fram 

allmänna råd om generell kunskap i form av yrkeskrav inom funktionshinderomsorgen 

kring ett EU-projekt med föreningen Forum Carpe (u.å, 2) inom Stockholms län, där 

syftet var att synliggöra kunskapsbehov inom funktionshinderomsorg. Dessa kunskaper 

anses enligt Socialstyrelsen (2014) inte kunna uppfyllas genom enbart formell 

grundutbildning från utbildningsanordnare för att arbeta inom funktionshinderomsorg. 

Det finns dessutom en problematik i förskaffandet av ny kunskap inom 

funktionshinderområdet eftersom vissa kommuner har svårt att hitta lämplig utbildning 

för personal inom funktionshinderområdet (Forum Carpe, u.å, 1). Samtidigt ställer 

kommunerna i sin tur krav på privata utförare inom LSS att baspersonal inom LSS ska 

vara utbildade (Omsorgsnämnden, 2017). 

Arbetsmarknadsstyrelsen (2002) pekar på att det fanns rekryteringsproblem med utbildad 

personal redan 2002. Medarbetarna kan med bakgrund av detta i allt högre grad behöva 

lära sig arbetsuppgifterna i arbetet, snarare än i formella utbildningssituationer.  

Ämnet i denna studie är valt utifrån mitt eget intresse och nyfikenhet kring 

arbetsplatslärandet på arbetsplatser inom funktionshinderomsorg. Detta på grund av egen 

erfarenhet av rollen som kompetensombud på den egna arbetsplatsen där syftet med rollen 

var att uppmuntra medarbetare till lärande på arbetsplatsen. Genom denna roll fick jag 

som medarbetare nya insikter och förståelse för den omfattande kunskap man som 

medarbetare behöver inom funktionshinderomsorg samt hur viktigt det är att lära ifrån 

sina medarbetare om arbetsuppgifter som är aktuella för den specifika arbetsplatsen man 

som medarbetaren arbetar på.  Därmed blir arbetsplatslärandet ännu viktigare. 
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1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet i denna studie är att studera boendestödjares beskrivningar av sina egna 

lärprocesser i arbetet inom funktionshinderomsorg. För att uppnå syftet har jag utgått från 

följande frågeställningar. 

 

 

• Vilka exempel ger boendestödjare på situationer då de lärt sig arbetsuppgifter och 

hur beskriver de att lärandet gick till? 

• Vilka förutsättningar uppfattar boendestödjare är viktiga för att möjliggöra 

lärande i arbetet? 

 

1.2 Bakgrund 

 

Nedan beskrivs hur funktionshinderomsorgen förändrats, den rekryteringsproblematik 

som finns, samt synen på kunskap och kompetens inom funktionshinderomsorgen, för att 

ge en bakgrund till studien.  

 

1.2.1 Förändringar inom funktionshinderomsorg  

Det har skett stora förändringar inom funktionshinderomsorgen från den perioden 

institutionerna avvecklades 1980 (Nordiska museet, u.å.) och ungefär samtidigt fick den 

enskilde rätt till självbestämmande och bo i ett eget hem (Socialstyrelsen, 2007). Under 

institutionsperioden rekryterades personal utan relevant utbildning eftersom ingen 

utbildning krävdes för att arbeta med personer med funktionshinder (Hällefors, 2002). 

Stödet för personer med funktionshinder utvecklades i och med införandet av LSS-lagen 

(SFS,1993:387) som är en rättighetslag för vissa personer med funktionsnedsättningar. 

En definition på ett funktionshinder är ”funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, 

psykisk eller intellektuell funktionsförmåga”. ”Funktionshinder är den begränsning som 

en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen” 

(Socialstyrelsen, 2016). I denna studie är det benämningen funktionshinder som kommer 

användas. Lagen trädde i kraft 1994 för att personer med funktionshinder skulle få ett mer 

individuellt stöd i självbestämmande och delaktighet i samhället i ett eget hem till skillnad 

från institutionsboende. I och med denna modell blev det nödvändigt att ha många 

kontakter utanför hemmet till skillnad från när allt sköttes inom institutionsboende 

(Östlund, 2013). 

Med denna syn på personer med funktionshinder krävs det att personal har kunskap i sin 

yrkesroll för det typ av stöd som ska ges till varje individ. Inom området 

funktionshinderomsorg behöver personalen ha kunskap om varje funktionshinders grad 

och dess konsekvenser, respektabelt bemötande och en helhetssyn på varje individ 

(Socialstyrelsen, 2007).  
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1.2.2 Rekryteringsproblematik  

Enligt Arbetsmarknadsstyrelsen (2002) var rekrytering till funktionshinderomsorg 

problem redan 2002 med att rekrytera utbildad personal. Vidare påpekar Kommunal (u.å.) 

att minst 10 000 medarbetare behövs inom branschen funktionshinder innan 2022. Vidare 

pekar Statistiska centralbyrån (2015) att 160 000 utbildade med gymnasieutbildning 

kommer behövas inom branschen vård och omsorg 2035. 

Dessutom finns det ett stort problem med pensionsavgångar de närmsta åren samtidigt 

som likformiga kompetenskrav saknas och risken blir att den allmänna kunskapsnivån 

försämras på arbetsplatsen (Kommunal, u.å.). Även Socialstyrelsen (2013) påpekar 

kommande pensionsavgångar samt ekonomiska begränsningar inom omsorg. 

 

1.2.3 Kunskap och kompetens inom funktionshinderomsorg. 

Socialstyrelsen (2012) menar att det inte är ovanligt att personalen har olika 

utbildningsbakgrunder inom funktionshinderomsorg eller att vissa inte har någon 

utbildning alls eller har gått sin utbildning för flera år sedan och ny kunskap tillkommit. 

Dessutom finns det inte alltid möjlighet för ny personal att komplettera den utbildning 

som behövs för den aktuella arbetsplatsen (Socialstyrelsen, 2012). Socialstyrelsen (2012) 

hänvisar till en tillsynsrapport från Socialstyrelsen 2011 att det framkom ett 

återkommande problem med arbetsplatser inom funktionshinderomsorg som saknar en 

närvarande chef på plats. I och med detta blir det svårt för medarbetare att få ny formell 

kompetens på grund av dålig kommunikation mellan medarbetare och chefen 

(Socialstyrelsen, 2012). Enligt Kommunal (u.å.) är kraven på utbildning inom området en 

aktuell fråga eftersom arbetsplatserna ställer nuförtiden mycket större krav på personalens 

kompetens. Det man dessutom bör ha i åtanke menar Ellström (1996) är att medarbetare 

som genomgår en formell utbildning inte per automatik lär sig målet för den aktuella 

utbildningen, vilket skulle kunna betyda att den faktiska kompetensen som behövs i 

arbetet uteblir. Utbildning är ett planerat s.k. formellt lärande och det som kursledaren 

förmedlar behöver inte nödvändigtvis medarbetaren lära sig (Ellström, 1996). Vidare 

hävdar Socialstyrelsen (2013) att kompetenssatsningar inte alltid gett bra resultat och 

argumenterar för att kompetenssatsningen behöver förenas i arbetet för att ge effekt och 

inte genom ett fåtal kurser. Därav blir arbetsplatslärandet viktigare att medarbetarna lär 

ifrån varandra på arbetsplatsen.  

I vissa fall behöver en hel arbetsgrupp få en specifik kompetens som behövs och i andra 

fall kan det räcka med att en i personalen har en fördjupad kunskap och kan ge 

handledning till sina medarbetare om ett aktuellt område vilket jag som författare även 

här anser arbetsplatslärandet kommer in (Socialstyrelsen, 2012).  

På arbetsplatsen behövs kompetens i arbetsuppgifterna som utförs och borde höra ihop 

med hur man som boendestödjare lär sig nya arbetsuppgifter. Andersson (2014) beskriver 

att kompetens är något som inte behålls om den inte utövas. 

En definition på kompetens enligt Filstad (2012) är när en individs kunskap överförs till 

en praktisk uppgift. Ytterligare en definition av kompetens som Ellström (1992) beskriver 

är uppgifter som ska lösas av en individ till att uppnå ett visst resultat. Uppgifterna kan 

vara givna av någon annan eller fastställda av individen själv (Ellström, 1992).  

Andersson (2014) beskriver kompetens att ha förmågan att kunna handla i en specifik 

uppgift kopplat till en specifik situation.  
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Förklaringar kring innebörd av begreppen som Byström (2013) beskriver är: 

Formell kompetens: Detta är kompetens som kan styrkas med intyg.  

Faktisk kompetens: Detta är den verkliga kompetens en person innehar som kan komma 

ifrån både från formell utbildning och informellt lärande på arbetsplats.  

Efterfrågad kompetens: Detta är kompetensen arbetet efterfrågar att en person ska kunna. 

Den kompetens som arbetet kräver: Detta är kompetens som behövs för att kunna utföra 

arbetet på ett tillfredställande sätt.  

Utnyttjad kompetens: Den faktiska kompetensen som sedan används praktiskt. 

 

1.2.4 Lärande på arbetsplatsen 

I studien används följande definition för lärande ”varje process i en levande organism 

som leder till en bestående förändring av någon förmåga och inte bara beror på glömska, 

biologisk mognad eller åldrande” (Filstad, 2012:29). 

Inom organisationer på arbetsplatser är informella lärandet området som tar störst plats 

till skillnad mot det formella lärandet. Det informella lärandet kan enligt (Filstad, 2012) 

även kallas ”arbetsplatslärandet” och det är lärandet som sker omedvetet och som inte är 

ett planerat lärande (Filstad, 2012). Enligt Arbetslivsinstitutet (1996) kan dock ett 

informellt lärande även vara planerat genom exempelvis erfarenhetsbaserat lärande i form 

av mentorskap.  

Filstad (2012) går långt och påstår att informellt lärande är den viktigaste sortens lärande 

på en arbetsplats. Medarbetare på en arbetsplats kan dock ha svårt att veta när ett 

informellt lärande har skett eller vad man som medarbetare konkret lärt sig (Filstad, 

2012). Genom det informella lärandet lär man sig arbetsuppgifter och Filstad (2012) anser 

att det är viktigt att kombinera informellt och formellt lärande.  Formellt lärande är till 

skillnad från det informella lärandet planerat, strukturerat, har ett syfte och som har 

skapats av en organisation. Formella lärandet har ofta en modell av undervisning i 

klassrum. Det finns dessutom en kritik att det formella lärandet fått för stor 

uppmärksamhet till skillnad mot det informella lärandet (Filstad, 2012). Dock behövs 

båda former av lärande för att tillföra kompetens på arbetsplatsen och det ena kan inte 

utesluta det andra (Filstad, 2012). På senare tid pratas det om det livslånga lärandet som 

vuxen individ som sker bland annat i organisationer och ses som en del av arbetet s.k. 

”arbetsplatslärande ”och kan exempelvis handla om lärandet om att bli effektiv eller att 

ha en förmåga att kunna handskas med förändringar (Filstad, 2012). Även Ellström 

(1992) ser det livslånga lärandet som naturlig del i livet och är inget som stannar efter att 

man som student gått ut skolan.  

En tyst kunskap är något som förekommer på arbetsplatser som Gustavsson (2002) 

beskriver som en slags aktivitet när en person inte har ord för vetskap i det vi ser, gör eller 

handlar. Det skulle kunna sammanfattas att det är mestadels praktiska momenten vi utför 

i vardagen som är tysta. Detta betyder dock inte att den inte går att verbalisera eller att 

den är helt tyst eftersom exempelvis kroppsspråk är dessutom ett språk som kan visa sig 

i tyst kunskap (Gustavsson, 2002). 
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1.2.5 Förutsättningar för lärande i arbetet 

Per-Erik Ellström är en forskare som bl.a. studerat arbetsplatsen som ett område för 

kompetensutveckling och lärande. Pedagogisk arbetslivsforskning är något Ellström 

(2014) bidragit med att utveckla i Sverige. Ellström (1994:2014) påpekar att det måste 

finnas förutsättningar på en arbetsplats för lärande att kunna ske. Dels behöver det finnas 

en form av social miljö bestående av människor där det finns bestämmelser i form av 

systematiska mönster för medarbetarna i att handla, dessutom en materiell miljö i form 

av processer eller apparater som används på arbetsplatsen. Kunskaper som medarbetare 

besitter gemensamt eller individuellt och dessutom uppfattningar om vad som anses 

önskvärt att göra inom verksamheten Ellström (2014).  

  

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring förutsättningar för lärande och lärande 

i arbetet. 

2.1 Förutsättningar för lärande i arbetet 

Byström (2016) studerade undersköterskor inom hälso- och sjukvård och deras 

förutsättningar för lärande i omsorgsarbete i en kvalitativ studie och studien kom fram till 

att det behöver finnas goda omständigheter för informellt lärande. Goda omständigheter 

när ett informellt lärande sker är enligt studien om arbetet är varierat, oplanerat och 

dessutom när undersköterskorna får vara delaktiga med andra yrkesgrupper som 

exempelvis sjuksköterskor (Byström, 2016). Vidare sker lärande om arbetsuppgifter 

delegeras till sjuksköterskorna genom ökat ansvar över fler arbetsuppgifter. En 

förutsättning är dessutom viljan att lära ur individens perspektiv. Ur studien framkom det 

som begränsar lärande var ifall det fanns brist på relevant formell utbildning. 

I en kvantitativ metastudie gjord i USA av Shelley och Sung Youn (2008) jämfördes 

faktorer som påverkar informellt lärande där en av frågeställningarna var om 

medarbetares upplevda faktorer om vad som påverkar det informella lärandet. Denna 

metod var kvantitativ där det framkom att faktorerna som påverkar lärandet är att ha 

möjlighet att arbeta nära andra och att hantera utmaningar i arbetet. Det framkom olika 

resultat mellan generationer hur engagerad medarbetare var i aktiviteter i informellt 

lärande när Shelley och Seung Youn (2008) jämförde Tikkanen (2002) och Livingstone 

(2001). Tikkanen (2002) kom fram i sin studie att yngre medarbetare var mer engagerande 

I informellt lärande och att äldre visade mindre engagemang för detta medan Livingstones 

(2001) studie hittade ingen skillnad mellan generationer. Dessutom fann Livingstones 

(2001) att det inte fanns någon skillnad på utbildningsbakgrund i hur engagerad 

medarbetare var i det informella lärandet från att inte ha någon utbildning alls till att ha 

en universitetsexamen.  Dock framgick det inte hur detta påverkar lärandet. Det som 

skilde dem åt var att i Livingstone (2001) studie blev resultatet att de yngre medarbetarna 

studerade hur de äldre utförde arbetsuppgifter medan de äldre utförde sina aktiviteter mer 

individuellt. 

Nilsson och Rubenson (2014) gjorde en studie i Kanada där det framkom faktorer som 

underlättar sysselsättningsrelaterat informellt lärande där användes tre analytiska 
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kategorier om deltagandet i informellt lärande: individuella faktorer, arbetsegenskaper 

och arbetsmiljö. Analyserna fokuserar på skillnader i individer, jobb och 

arbetsplatsegenskaper bland vuxna arbetstagare som förvärvat eller förbättrade sina 

arbetsrelaterade färdigheter genom olika utbildningsvägar. Dessutom gjordes analyser för 

att jämföra i vilken utsträckning dessa faktorer skiljer sig åt i deras inverkan på 

lärandesbeslut bland arbetstagare som kombinerar både organiserad utbildning och 

informellt lärande och de som bara får informellt lärande. Resultaten tyder på att viktiga 

förutsättningar för deltagande i arbetsrelaterad organiserad utbildning och informellt 

lärande är ålder, utbildningsresultat, inlärningsförmåga, yrkesklass, utbildningsläge, 

självständighetsgrad, arbetsintensitetsgrad, huvudområde för produktion och 

organisationsstorlek. De hävdar att det är viktigt att lära sig för arbetet, men utbildningen 

ska vara relaterad till det arbete som man utför. 

 

2.2 Lärande i arbetet 

Baumgarten (2006) kom fram i sitt kvalitativa fallstudieexempel på läraktiviteter i arbetet 

där ett lärande sker på arbetsplatsen och dessa var situationer när industriarbetarna för en 

konversation med kollega, cirkulerar bland arbetsuppgifter i arbetet och provar olika 

alternativ i arbetsuppgifter. Lärande sker dessutom från mer kompetenta medarbetare 

samt när industriarbetarna får ta mer ansvar över vissa arbetsuppgifter. Informellt lärande 

förklaras i studien som de lärandeaktiviteter som sker i det dagliga arbetet.  

Andersson och Fejes (2014) diskuterar i sin studievalidering av vuxnas lärande och 

handlar om hur kunskaper och kompetenser kan synliggöras, bedömas och ges 

erkännande, oavsett var, när och hur man lärt sig. Framför allt sådant som individen lärt 

sig utanför det formella utbildningssystemet. Andersson och Fedjes (2014) refererar till 

en studie av kompetensutveckling baserat på validering riktad till personal inom 

äldreomsorgen som visar hur det tidigare erfarenhetsbaserade lärandet har en central roll 

även i kompetensutvecklingen hos en individ. Deltagarnas tidigare lärande tas som 

utgångspunkt specifikt i så kallade ”lärande samtal” där deras kunskaper synliggörs och 

används och där deltagarna även lär av varandra. Särskilt lyfter studien fram hur tidigare 

erfarenheter kan ligga till grund för nytt lärande genom reflektion och diskussion 

(Andersson & Fejes, 2014).    

Att lära på arbetsplatsen och lära sig ett yrke på plats är något skolväsendet arbetar med i 

så kallade yrkesutbildningar där viss del av utbildningen är skolbaserad och viss del 

förlagd på en arbetsplats så kallad lärlingsutbildning (Tonder & Aspoy, 2017). I en 

kvalitativ studie gjord i Norge av Tonder och Apsoy (2017) intervjuades 34 unga vuxna 

där syftet för studien var att studera personliga banor varför människor väljer att gå 

lärlingsutbildning istället för en formell utbildning helt skolbaserad. Studien visade att 

genom förskaffandet av formell utbildning genom att lära sig arbetet på arbetsplatsen ger 

många unga vuxna en andra chans till att få en formell utbildning. Baserat på detta anser 

Tönder och Aspoy (2017) att beslutsfattare behöver se över och utforma strukturer inom 

utbildningssystemet för att stödja möjligheter till att lära sig yrket på arbetet, likaväl som 

att gå en formell riktning.  
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I en studie gjord av Granberg och Olsson (2005) diskuteras kollektivt lärande i team från 

ett organisationspedagogiskt perspektiv. Med detta perspektiv uppmärksammas hur 

medarbetare i team organiserar samarbete i ständigt pågående processer och vad detta 

innebär på teamets kollektiva lärande. Kollektivt lärande förutsätter de interaktiva och 

kommunikativa handlingar genom vilka medlemmar i ett team identifierar och skapar 

förståelse av teamets uppgifter och utvecklar handlingsalternativ för hur de ska utföras. I 

studien behandlas empiriska exempel från studier av team som visar olika nivåer av 

handlingskoordination. Gemensamt bakåt- och framåtriktade reflekterande samtal 

beskrivs som kritiska steg i teamets kollektiva lärandeprocess. Den framåtriktade 

gemensamma reflektionen möjliggör ett aktivt formande av beredskap att hantera 

framtida händelser eller problem. På så sätt skapas möjligheter till positivitet, genom att 

den kollektiva kompetensen görs gemensam i den ständigt pågående kommunikativa 

processen om hur uppgifterna ska utföras. Detta genererar gemensam förståelse av 

uppgifter vilket innebär en kvalitativt förhöjd handlingskoordination och därmed en ökad 

kollektiv handlingsrationalitet. 

3 TEORI 
”Vill du veta någonting om verkligheten, så ska du observera den!” (Backman, 2016:29). 

I den här uppsatsen väljer författaren att använda teoretiskt perspektiv om Jarvis (2009) 

teori om vardagslärande. Jarvis (2009) använder teorin förvandlingen av erfarenheter 

(The transformation of sensations: learning from primary experience), se figur 2 nedan) 

som startar hos en individ i en social situation som antas tas för given (ruta 1). Nya 

erfarenheten individen får är något okänt (ruta 2) en ovetande ny erfarenhet som dyker 

upp som man som individ vill få bekräftad (ruta 3) eftersom den nu inte går att tas för 

given längre. Detta tolkar jag som om ett okänt problem dyker upp hos individen, något 

som inte känts till tidigare som nu behöver bekräftas. I detta steg vill individen nu få en 

mening till den nya erfarenheten som dykt upp oavsett om svaret vi får är helt korrekt 

eller inte, huvudsaken mottagandet av ett svar. Så snart vi fått svaret har vi fått en lösning 

på den ovetande erfarenheten vi hade i den aktuella situationen och lärandet har blivit 

influerat av denna sociala situation. Genom att detta upprepas exempelvis att problemet 

dyker upp igen i annan situation så behålls detta i vårt minne och denna process cirkulerar 

om igen i en annan situation när vi återigen är i ett normaltillstånd och tar något för givet 

(ruta 4). (Jarvis, 2009). 

Eftersom personalen inom funktionshinderomsorg stöter på problem i arbetet så passar 

denna teori in att kunna användas i diskussionen tillsammans med resultatet från 

intervjuerna. Teorin The transformation of sensations: learning from primary experience 

kan hjälpa till att få förståelse för lärandeprocesserna i det informella lärandet som sker i 

det dagliga arbetet inom funktionshinderomsorgen. 
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                                                                            Figur 2 (Jarvis, 2009, s.26) 

 

4 METOD 
Hermeneutisk kvalitativ forskningsmetod: I denna studie användes kvalitativ 

forskningsmetod inom hermeneutiskt perspektiv. 

Med ett kvalitativt fokus önskar forskaren förstå människor i deras sociala verklighet. Det 

handlar om hur en människa upplever sin vardag ur sin egen livsvärld. (Dalen, 2015). 

Även David och Sutton (2011) hävdar att ”kvalitativa forskare har en tendens att se 

mänskliga kulturer som meningsfulla konstruktioner där varje element för sin mening är 

beroende av de andra elementen i det kulturella systemet”.  

Detta kräver att som forskare ha insikt om företeelse som ska undersökas samt vilka 

ämnen som fokus ska läggas på. (Dalen, 2015) Även ha distans till sin egen förförståelse 

och låta respondenternas upplevelser komma fram (Dalen, 2015).  

Kvantitativ forskningsmetod var inte lämplig i denna studie då den inte handlar om att 

finna samband och dra säkra slutsatser. Författaren ville få höra unika människors djupa 

och förklarande berättelser. Dessutom har kvantitativ forskningsmetod tendensen att få 

mycket ytlig mängd data (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). 

 

 

 

4.1 Planering och utförande 

4.2 Urval och begränsningar  

En begränsning var i denna studie att studera det informella lärandet som sker på 

arbetsplatsen. Urvalet av respondenter skedde genom ett selektivt urval och David & 

Sutton (2016) beskriver detta urval att det utgår från forskarens kunskap om vilka 

respondenter som kan passa in i studien, utifrån specifika kunskaper om ämnet. Eftersom 

denna studie bygger på en kvalitativ forskningsansats och den aktuella populationen är 

specifikt boendestödjare som forskaren uppfattar har kunskap om ämnet och kan besvara 

frågeställningarna i denna studie så passar urvalskriteriet in. Däremot användes 

möjlighetsurvalet som innebär att populationen är främmande för den aktuella studien för 

två stycken pilotpersoner för att testa intervjuguidens funktionalitet (David & Sutton, 

2016). Forskaren i denna studie tänkte att detta dessutom var en möjlighet att få testa 
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intervjusituationen för att känna sig bekväm inför intervjuer med respondenterna. 

Däremot informationen från pilotpersonerna var inget som användes i studien.  

I denna studie intervjuades sex respondenter. Respondenterna hittades genom författarens 

egna nätverk inom ett och samma företag och ett informationsbrev för information 

skickades ut (se bilaga II). Ursprungligen fanns en tanke att intervjua dessa 6 personer 

från samma arbetsplats. Detta var dock inte möjligt, då det inte gick att få tag i så många 

lämpliga intervjupersoner från samma arbetsplats vilket gjorde att tankarna fick ändras 

om till att få tag på respondenter från olika arbetsplatser som var villiga att ställa upp. 

Dalen (2015) påpekar att när man som forskare ska spana efter informanter till studier 

kommer kan man som forskare stöta på portvakter som kan vara exempelvis chefer för 

att komma åt aktuella informanter. Detta blev aktuellt i denna studie och författaren hade 

som tidigare nämnts svårt att komma åt respondenter ifrån en och samma arbetsplats som 

var tänkt från början. 

Respondenterna behövde uppfylla kraven att arbeta som boendestödjare, arbeta i en fast 

personalgrupp och varit anställd minst ett halvår för att ha relativt god kännedom om hur 

arbetsplatsen fungerar, för att kunna intervjua dessa personer valde författaren att 

begränsa sig inom Stockholms län på grund av begränsad tillgång på tid och pengar för 

att resa längre bort och såg inget syfte i att göra detta. Vilken grundutbildning 

medarbetaren hade var inte relevant utan det är lärandet på arbetsplatsen som är i fokus. 

Dessutom var fyra boendestödjare ordinarie personal och två timvikarier i studien för att 

få en bredd på resultatet.  

Detta för att få in ordinarie personals såväl som timvikariers uppfattning om lärandet 

eftersom det ibland är nya arbetsuppgifter som tillkommit oftare om man som timvikarie 

inte arbetat under en viss period på arbetsplatsen och eventuellt har timvikarier lagt märke 

till denna skillnad tydligare.  

4.3 Instrument 

Semistrukturerad intervju: Instrumentet i denna studie var semistrukturerade 

intervjuer. Dalen (2015) beskriver att denna form av intervju är den allra vanligaste. I 

denna typ av intervju används samtalet som forskning med ett uttalat syfte med en viss 

struktur (Nordin, 2016). 

Som författare i denna studie fanns förförståelse för ämnet om arbetsplatslärande inom 

funktionshinderomsorg i tidigare yrkesroll och det finns en kritik i detta då Dalen (2015) 

menar på att forskaren kan bli solidarisk med respondenten under intervjun. Detta kan 

medföra att tolkningen och analysen kan bli känsloväckande för respondenterna när 

resultatet översätts till akademiska ord i en sammanställning. Detta behövde författaren 

ha i åtanke vid denna typ av kvalitativ studie med intervju som metod Dalen (2015). I 

denna studie passar den kvalitativa ingången bäst eftersom frågeställningen efterfrågar 

djup och inte bredd (Herm, Lindgren & Nilsson, 2014). Detta ansåg författaren passade 

in i denna studie genom att respondenterna fick möjlighet att förklara svaren på forskarens 

frågor och som forskare hade möjlighet att ställa följdfrågor till respondenten för att 

dubbelkolla att svaret var förstått och rätt uppfattat av respondenten genom att upprepa 

vad respondenten sagt och att respondent hade därmed möjlighet att bekräfta.  

Som forskare leder man inte respondenterna utan låter dem berätta mycket utifrån öppna 

frågor som exempelvis ”hur upplever du lärande?” Under denna typ av intervju kan 

forskaren dessutom ställa följdfrågor till respondenten och komma tillbaka till en fråga 



 

10 

 

för att försäkras om att tolkningen av svaret är rätt uppfattat av forskaren och möjlighet 

för att utveckla ett svar (Bryman, 2011). En intervjuguide (se bilaga III) användes för att 

hålla sig inom förutvalda teman för att täcka in området som ska studeras med 

bakomliggande frågor. Under själva intervjun bör den inledas med att ställa bekväma 

frågor för att informanten ska kunna slappna av för att sedan gå djupare på fokuset. Slutet 

av intervjun bör avrundas till mer öppna frågor och gärna låta informanten beskriva något 

(Dalen, 2015). Bra att tänka på som intervjuare är att frågorna ska vara tydliga, ledande, 

se om någon förkunskap informanten bör ha innan och om det kan vara någon fråga som 

informanten avböjer ifrån att svara på (Dalen, 2015). Dessutom är det viktigt som forskare 

att inte bli för djupt inblandad eftersom här finns redan en förförståelse om uppfattningar 

som kommer studeras. Det man som forskare behöver göra är att hålla borta sin egen 

förståelse och lägga fokus på informanternas upplevelse av ämnet (Dalen, 2015). 

 

4.4 Intervjuförfarandet 

Intervjuerna bokades in vecka 11 och 12 och genomfördes på platser där personen kände 

sig trygg, dels på café och på personens arbetsplats för att denne skulle känna sig trygg. 

Dalen (2015) påpekar att kvalitativa intervjusituationer kan vara problematiska att finna 

en rätt stabilitet mellan närhet och distans till respondenten. Detta eftersom respondentens 

kan uppleva oarbetade känslor som exempelvis stigma eller svaghet. Detta var viktigt för 

forskaren att platsen var vald utifrån personen själv. För att det skulle bli tydligare för 

forskaren behövde en lärandesituation konkretiseras och först fick de berätta om vad de 

faktiskt gör på arbetet som boendestödjare och exempel på hur arbetsuppgifter kunde se 

ut under en dag. Här blev det lättare för forskaren att få en tydligare bild av hur 

arbetsuppgifter kunde se ut och även tydligare för intervjupersonerna att berätta hur det 

gick till när de lärde sig en specifik arbetsuppgift. 

För att ytterligare få till en bra stämning erbjöds kaffe eller te innan intervjuns början för 

att bidra till en god och avslappnad stämning. Under intervjun informerades respondenten 

att en ljudinspelning skulle användas både från en mobiltelefon och en surfplatta för att 

försäkra sig om att öka chansen till att det blev en inspelning av intervjun. 

Ljudinspelningarna startades innan intervjun utan några tekniska problem. Dalen (2015) 

anser att forskaren behöver ge ett proffsigt intryck av att kunna hantera denna teknik och 

att själv ha en avslappnad inställning till detta tekniska hjälpmedel. I dagens samhälle är 

människor vana vid inspelningar och det blir oftast inget motstånd till detta (Dalen, 2015).  

 

4.5 Etiska överväganden 

I denna studie har vetenskapsrådets (2011) riktlinjer följts på punkterna samtyckeskrav, 

informationskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Samtyckeskravet: Respondenten måste ge samtycke till att frivilligt delta i den aktuella 

studien utan yttre press av det egna utrymmet och dessutom ska detta vara ett skriftligt 

medgivande (Dalen, 2015). Detta gav samtliga intervjupersoner samtycke till och har gett 

skriftligt medgivande (se bilaga I). 

Informationskravet: Som forskare är ett krav på att informera respondenten om 

följande: 
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• Studiens plan och syfte 

• Metoder  

• Risker med studien 

• Forskaren 

• Frivilligt deltagande 

• Rätt till att avbryta sin medverkan 

Detta bör förmedlas i en form som förstås av informanterna (Dalen, 2015:26). I denna 

studie förklarades dessa punkter för respondenterna innan intervjuernas början både 

muntligt och skriftligt genom ett skriftligt samtycke som skrevs under av både 

respondenten och forskaren (se bilaga I). 

8.7 Konfidentialitetskravet: Personuppgifter på enskilda individer förvarades i ett inlåst 

skåp så att obehöriga inte skulle kunna komma åt dessa. Detta för att respondenten ska 

känna sig säker att det inte går att spåra att en viss respondenten har lämnat en specifik 

information (Dalen, 2015). Informanten får inte skadas genom att delta i forskning 

(Vetenskapsrådet, 2011). Arbetsplatserna kommer inte att nämnas med namn och ort för 

att undvika att respondenterna kan identifieras (David och Sutton, 2016). 

Nyttjandekravet: I denna studie kommer intervjupersonerna information som 

framkommit inte att användas i något annat syfte. Enligt vetenskapsrådet (2011) bör man 

som forskare överväga riskerna så inte resultatet utnyttjas felaktigt. Rekommendation är 

dessutom att exempelvis ge intervjupersonerna delaktighet i att ta del av känsliga 

uppgifter innan publicering av resultatet. Detta anser forskaren inte är känsliga uppgifter 

vad som framkommer ur resultatet och anser inte detta är nödvändigt i denna studie. 

Validitet och reliabilitet 

Det finns hos författaren till denna studie, som tidigare nämnts, en förförståelse om det 

som ska studeras. Förförståelsen grundar sig i egen erfarenhet av yrket. För att försöka 

motverka att detta ska påverka studien har jag genomgående arbetat aktivt för att ta ett 

utifrånperspektiv. Dalen (2015) påpekar att kopplingen som forskaren har till studien 

behöver tydliggöras för läsaren i ett tidigt skede, detta för att kritiskt kunna bedöma 

subjektiviteten i innehållet. Förförståelsen grundar sig i egen erfarenhet av yrket. Frågor 

som ställdes under intervjusituationen var eventuellt uppenbara för mig som forskare och 

det var viktigt att lägga ifrån sig sin egen kunskap kring ämnet.  

Generalisering 

I denna kvalitativa studie kommer ingen generalisering kunna göras eftersom den är 

begränsad på mindre antal personer och inte handlar om en större population. (Dalen, 

2015). Däremot hindrar det inte att andra arbetsplatser inom funktionshinderomsorg kan 

ha nytta av informationen som kommer fram ur intervjuerna eftersom det är en sanning 

från boendestödjarna i deras vardag. Dalen (2015) hävdar att det är mottagaren av 

informationen av resultaten från studien som är den att bedöma användbarheten. Detta 

förutsätter att som forskare framföra en detaljrik studie och väsentliga förklaringar.  
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4.4Transkribering och databearbetning 

Efter varje intervju transkriberades informationen av data i Word-dokument i A4-format 

för att kunna utskilja nyckelord och teman. Det är viktigt att som forskaren själv ordnar 

transkriberingen med det inspelade materialet eftersom det är ett sätt att bekanta sig med 

data som inkommit (Dalen, 2015). Transkriberingen av intervjuerna gjordes på samma 

dag medan de fanns färskt i minnet och tog ungefär 2 timmar efter varje intervjutillfälle 

att skriva ner vilket blev ungefär totalt 12 timmar. Emellanåt fick författaren pausa eller 

spola tillbaka ljudinspelningen för att inte missa något ord. Efteråt när samtliga intervjuer 

var nerskrivna och utskrivna blev det totalt 32 A4 sidor.  När transkriberingen lästs 

igenom och om något verkade oklart behövde författaren gå tillbaka till ljudinspelningen 

och lyssna på vad som sagts som dessutom Dalen, (2015) påpekar att man som forskare 

bör göra. Om någon mening verkade konstig eller ofullständig kunde författaren enkelt 

gå tillbaka till ljudinspelningen på mobiltelefonen. 

 

3.1 Analys 

Genom respondentens kommentarer utifrån intervjun behöver man som forskare tolka 

omständigheterna kring det som kommit fram. (Dalen, 2004). För att göra en analys av 

tolkningen bortsett ifrån det som genast noterades under intervjutillfället, behöver den 

sättas i ett samband för att få en djupgående innebörd. (Dalen, 2004).  

Som analysmetod har innehållsanalys använts (David & Sutton, 2016) 

för att kunna identifiera mönster, samband och gemensamma drag och skillnader mellan 

respondenterna uppfattningar om det som har studerats. 

I analysen ingår tre delar som innefattar kodningen (reduktion), Tematisering (presentera 

data) och summeringen (slutsats).  

Det insamlade materialet transkriberades för att bli mer hanterbart, något som kommer 

att kräva tid och noggrannhet, men också ett etiskt ansvar gentemot respondenterna 

(David och Sutton, 2016:120). Dock anser Herm, Lindgren och Nilsson (2014) att hålla 

på så lite som möjligt med transkriberingen för att risken finns att fastna I detaljer. 

3.2 Kodning 

Kodningen gjordes genom att finna nyckelord från transkriberingen för att minska 

komplexiteten i arbetet (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). När kodning genomförs bör 

man utgå från vissa frågor som exempelvis ”Vad händer och vad sägs?” eller ”beteende 

och åsikter som framkommer?”. Kodningen sätter en struktur i arbetsanalysen där 

öppenhet att prova sig fram på koder som ger en slags reaktion är viktigt i början och att 

koderna kan komma att ändras eller utvecklas under processens gång (Hjerm, Lindgren 

& Nilsson, 2014). 

Processen med kodning är ett avgörande moment i analysen för att få förståelse för sin 

data och att det ska styra emot syftet med undersökningen (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 

2014). 



 

13 

Exempel på två typer av kodning är koda på bredden där hela meningar kodad och att 

koda på djupet där varje rad kodas och det finns ingen typ som är bättre än den andra 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). 

I denna studie har kodningen skett på bredden, exempel ges nedan i figur 3 med koden 

”hur lär man” och markerat orden fråga, se på, utförs, genomföra, tillsammans. 

 

Figur 3, exempel på kodningsprocess 

Ytterligare ett exempel ges nedan i figur 4 med koden ”Förutsättning för lärande” och 

markerat orden nyfikenhet, intresse, inte tror man är fullärd, mer att lära sig och utveckla”. 

 

Figur 4, exempel på kodningsprocess 

Efter att samtliga intervjuer kodats fick de kodningarna ”Hur lär man?” och 

”förutsättningar för lärande”. 

 

I denna studie har boendestödjarna benämnts med beteckningarna B1, B2, B3, B4, B5 

och B6 för att inte kunna identifieras. B1-B4 är ordinarie personal, B5 och B6 är 

timvikarier. Statistiska uppgifter har tagits med såsom ålder, anställningstid samt 

grundutbildning för att se hur det skiljer sig mellan respondenterna. 
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5 RESULTAT 
I detta avsnitt kommer den insamlade empirin tolkas och presenteras i teman utifrån 

analysen. 

 

Syftet i denna studie var att studera boendestödjares beskrivningar av sina egna 

lärprocesser i arbetet inom funktionshinderomsorg. För att uppnå syftet har jag utgått 

från följande frågeställningar. 

 

 

• Vilka exempel ger boendestödjare på situationer då de lärt sig arbetsuppgifter 

och hur beskriver de att lärandet gick till? 

• Vilka förutsättningar uppfattar boendestödjare är viktiga för att möjliggöra 

lärande i arbetet? 

 

I uppsatsen omnämns intervjupersonerna genomgående som hen för att minska risken 

för att intervjupersonerna ska identifieras. Boendestödjarna har benämningarna B1, B2, 

B3 osv som är förkortning på boendestödjare 1, 2, 3 osv 

5.1 Den egna inställningen (till lärande) 

Det framkom vid intervjuerna att intervjupersonerna såg att vissa förutsättningar var 

nödvändiga för att lärande skulle kunna ske. Dels handlade det om ens egen öppenhet, 

tålamod och flexibilitet att vilja lära, vara intresserad av att lära sig nya saker och känna 

stolthet för sitt yrke. Att vilja utmana sig själv och våga göra fel är viktiga 

förutsättningar enligt intervjupersonerna för att man ska lära sig något.  

B4:  Så länge man tillåter sig själv att lära och inte enbart fastna i sina  

rutiner. 

Nyfikenhet att vilja lära var något som återkom och uttalades i flera av intervjuerna när 

det kom till förutsättningar av lärande. Övriga uppfattningar var blandat mellan 

respondenterna som exempelvis lärande går alltid att utveckla. 

B5: för att lära sig något behöver man vara nyfiken om ämnet 

B3: att man inte tror att man är fullärd utan tror att man har mer att lära 

sig och att det alltid går att utvecklas. 

5.2 En tillåtande atmosfär 

För att lära är en viktig förutsättning enligt intervjupersonerna att man har bra 

medarbetare runt sig. Bra personer kunde vara sådana som är positiva och tar lätt på och 

skojar om det skulle bli fel i en arbetsuppgift och på det sättet lär sig personen hur man 

ska göra i den aktuella situationen.  Dessutom personliga egenskaper på den person man 

väljer att gå till för att lära sig var enligt intervjupersonerna viktiga förutsättningar och 

kunde vara en person som utstrålar lugn och har tålamod för att lära ut till andra och 

dessutom bjuder in till att vilja hjälpa till. 
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B6:  Lugn och tålmodig med mig, positiv person. Lugnet slår mig, trots 

att personen är rätt ung så tycker jag det är suveränt. För det blir, jag 

tänker på datorn nu som är för mig att jag har ju tappat några år i 

yrkeslivet. Och den här personen är så lugn, det är fantastiskt. Även om 

jag gjorde nåt fel där så var det bara ja, nämen. 

Vissa gånger enligt intervjupersonerna avstår man att gå till den man tänker vet svaret på 

det man som boendestödjare undrar och istället väljer ut en person att samarbeta med till 

att tillsammans lösa uppgiften. Här är då en förutsättning att en person bjuder in till att 

hjälpa till så båda lär sig och kommer fram till ett resultat.  

B4: Det finns olika former av den perfekta handledaren, är det den vise 

eller den hjälpsamme. Det finns dom som inte besitter den största 

kunskapen och här kan vi då leta kunskapen tillsammans, sen finns det 

den som bär på väldigt mycket kunskap, men som inte är så inbjudande 

till att hjälpa till. 

En timvikarie upplevde att det var lättare att lösa arbetsuppgifter tillsammans med en 

kollega i arbetet snarare än att tillfråga chefen som enligt intervjupersonen anser har den 

mesta kunskapen hur arbetet ska fungera. 

B5: Kollegan var också ny, men samtidigt så hjälptes vi åt. Om jag inte 

visste något så frågade jag kollegan och om hen inte visste så frågade hen 

mig”. 

 

5.3 Exempel på lärsituationer i arbetet 

5.3.1 Lärande genom att söka vägledning av medarbetare 

Intervjupersonerna uppger att lärande sker i många situationer på arbetsplatsen. Det var 

svårt för många av intervjupersonerna att veta när de lär sig nya arbetsuppgifter (se 

intervjuguiden, bilaga III). Många ser arbetet som att det endast utför arbetsuppgifter och 

inte har reflekterat över att de faktiskt lär sig under tiden utan att det är ett nödvändigt ont 

för att klara sitt arbete som boendestödjare. De intervjupersonerna gör i situationer innan 

ett lärande sker är att iaktta och observera vad som händer runt omkring, även att vara 

oförberedd och ta saker för givet. Dessutom frågar man saker och lyssnar på kollegor. 

Intervjupersonerna förklarar vad som hade skett efter situationen och fick reflektera över 

hur de faktiskt lärde sig efteråt. Detta upplevdes av forskaren var nyttigt för dem själva 

att inse hur det faktiskt gick till att få sätta ord på vad de lärde sig efter situationen de fått 

berätta. Nedan ges flera exempel för att förstå både situationen före och efter ett lärande 

har skett. 

B1 berättar i sitt arbete hur hen utvecklat och coachat en boende till att ha lärt sig laga 

mat och ha social samvaro med andra i en gemensam lokal. Att lära sig hur hen skulle gå 

tillväga i arbetsuppgiften var problematiskt till en början. Det B1 gjorde var att ställa 

frågor till kollegor för att få vägledning i hur denna arbetsuppgift med den aktuella 

boenden skulle gå till. B1 beskriver att denna arbetsuppgift tog lång tid att lära sig och att 

tålamod var viktigt och beskriver när lärande som skett: 
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B1 Jag har lärt mig att jag inte behöver vara dumsnäll. Dom är inte 

okunniga, dom kan mycket och jag behöver inte göra allt. Jag lärde mig 

att stå på sidan om, jag lärde mig från andra och det är viktigt med bra 

intro från rätt personal, hur man fixar deras uppgift. Genom att titta, 

lyssna. 

Hur lär man sig som boendestödjare i det dagliga arbetet och vad är det man lär sig 

beskrivs av några boendestödjare. 

B2: när jag började jobba som boendestödjare, så plockade jag upp 

mycket från mina kollegor, frågade mycket, man får känna efter lite för 

alla är olika individer.  

 

B2:  det är väl bemötande, hur man talar med en kund, hur man för sig, 

medmänskliga”. 

5.3.2 Att vara flexibel 

Ett annat sätt att lära är att bara låta saker hända utan att kartlägga innan vad som 

skulle kunna hända. B3 beskriver en båtutflykt med en boende där hen kan agera 

olika kroppsmässigt beroende på dagsform från att vara rörlig i kroppen till att 

vara spänd. B3 poängterar att en ständig överblick över den aktuella situationen 

är viktig och förklarar sitt reflekterande om situationen efteråt.  

B3: Det är ju verkligen något som fortfarande är svårt, att man ska ha full 

koll på den personen det handlar om. Dom kan också vara olika, från att 

vara rörlig till spänd. Så ska jag hinna göra mig i ordning också. Nu har 

vi löst det bra att vi samarbetar så man kan få duscha själv. Men det gäller 

att ha helikopterblick, nu händer det, nu händer det, jag missar 

fortfarande. Nu börjar jag även känna mig äldre och bli lite trött. Men det 

blir en viss egenskap man måste utveckla. Helikopterblicken kallar jag 

det, att kunna förutse händer utan att bli för nervös och hindra, stopp, 

stopp att våga låta saker hända ibland för att se. Det är en balansgång, 

det får inte vara för farligt.  

5.3.3 Lärande genom reflektion 

Den mest utförliga beskrivningen av en lärandesituation var från respondent B4 som jag 

valt att ha som den är beskriven för att se den exakta beskrivningen ur en boendestödjares 

vardag ordagrant hur en lärandesituation går till som sedan kommer kopplas till teori 

avsnittet för att beskriva vad det är som sker ur ett lärandeperspektiv och för att se om 

teorin stämmer. 

B4: Eftersom vi jobbar väldigt likt ledsagning att följa med på aktiviteter 

så minns jag en situation för några år sedan där jag skulle följa med en 

kund till ett besök på badhuset och jag hade inte tänkt så mycket hur det 

skulle gå till mer än att vi skulle till badet. Och sätter mig i bilen med 

kunden i väldigt mycket bilköer. Kunden vet om att vi ska bada, men vi 

hade inte ätit innan och det är mörkt ute och köer och det tar väldigt lång 

tid och det skapade en väldigt stor oro för kunden om var inställd på bad 

och där lärde jag mig väldigt mycket i situationen efteråt. 
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Efter situationen när lärande skett 

B4: Att hur hade jag kunnat göra det här annorlunda, började reflektera, 

hade vi kunnat åkt en annan tid på dygnet, hade vi kunnat äta innan eller 

hade vi kunnat packat ner frukt I bilen för att kunna hålla på gott humör. 

Att jobba med människor med en beteendeproblematik och dessutom har 

väldigt svår förståelse för tidsuppfattning och att rutiner bryts. Det dyker 

upp utmaningar när man utsätter sig själv och et kräver väldigt noggrann 

förberedelse, vilket jag inte hade gjort I den här situationen.  Jag började 

tänka väldigt mycket på kartläggningen, hur man kartlägger olika 

situationer, hur ser till exempel ett badhusbesök ut normalt sett när det 

funkar bra, för att kunna ta med det sen till alla badhusbesök. Vad är det 

jag gör som faktiskt funkar? Istället för att strunta I att gå till badhuset 

nästa gång. Att trotsa någon form av rädsla att det ska bli fel istället för 

att tänka, det blev fel den här gången, hur gör jag nästa gång för att det 

inte ska gå fel. Då jobbar jag väldigt mycket med kartläggning, hur ser 

det ut från att vi ska gå till badhuset till att vi är klara? Steg för steg.   

 

Sammanfattning om hur boendestödjarna lär i arbetet  

Intervjupersonerna uppgav att det fanns flera sätt att lära sig i arbetet. Att prova nya saker 

än att gå i samma gamla vanor var något som återkom av intervjupersonerna eftersom 

man då lärt sig något man tidigare inte kunde.  

B4. Prova nya metoder framför allt, utsätta mig själv för vissa situationer 

jag inte är van vid lär jag mig väldigt mycket av. 

När det kommer till mer konkret vad man faktiskt gör för att lära så menar 

intervjupersonerna att de lär sig något genom att t. ex gå bredvid, iaktta, vara oförberedd, 

även befinna sig i ett normaltillstånd när en situation tas för givet och titta på andra 

kollegor och brukare i en situation, för att sedan efteråt reflektera vad som skedde och 

hur man kunde ha gjort det annorlunda eller inte till nästa gång.   

B1: Jag kollade på mina kollegors beteende och bemötande. 

Att fråga någon kollega hur en arbetsuppgift går till och samtidigt skapa sig en 

inre bild hur det skulle kunna se ut, för att sedan jämföra den inre bilden i det 

faktiska utförandet av arbetsuppgiften var något som en av boendestödjarna 

beskrev. 

B5: Personalen frågade jag t.ex. hur mycket brukar ni göra, jag skapar 

mig en bild av det. Och sen jämför jag om det är samma bild. 

Dessutom menar intervjupersonerna att de även lär sig genom att lyssna på kollegor, läsa 

anteckningar och få instruktioner från andra om hur man genomför en arbetsuppgift. Att 

skriva ner saker är också ett sätt att lära sig eftersom det blir tydligare än att det stannar i 

huvudet.  

B5: Om det inte går kollar jag om någon skrivit något. Det är där man 

beskriver mer i detalj. Oftast där brukar jag förstå. Om jag inte förstår 

hur dom beskriver brukar jag fråga om dom kan visa mig. 
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Dessutom är det flera av intervjupersonerna som anser det är viktigt att bli tillrättavisade 

av andra för att veta om de gör rätt eller fel i en arbetssituation för att lära sig ifrån det. 

B1: Jag behövde godkännande av kollegor och jag ville få veta om jag 

hade gjort rätt eller inte. 

B6: Jag upplever iallafall att jag frågade lagom mycket personalen, om 

det mesta för det var ju jag ville ju göra helst rätt om det går. 

 

6 DISKUSSION 
I detta avsnitt kommer metoddiskussion, teoridiskussion och resultatdiskussion 

diskuteras. 

6.1 Metoddiskussion 

I denna studie valdes den kvalitativa metoden som forskaren anser passade in för syftet 

att studera boendestödjares beskrivningar av sina egna lärprocesser i arbetet inom 

funktionshinderomsorg. Tillförlitligheten behöver man som forskare tydligt beskriva 

stegen i processen vad man som forskare gjort (Bryman, 2011). Metodstegen har 

forskaren beskrivit utförligt i val av respondenter, intervju utförandet, kodning och 

bearbetning av data.  

Det som kunde ha gjorts bättre är att ha läst in sig på metoden i ett tidigare skede för att 

fått mer kunskap vad det innebar att använda denna metod. Eventuellt att observation 

kunde ha gett ett bättre resultat för att som forskare ta del av lärprocesser som 

intervjupersonerna skulle varit omedvetna om. Under utarbetningen av intervjuguiden 

kunde fler öppna frågor ha ställts eftersom vissa av frågorna insåg jag som forskare i 

efterhand blev ledande frågor utan att vara medveten om det vid intervjutillfället.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.3 Analys 

Från resultatet framkom många bra exempel på situationer när boendestödjare lär sig i 

arbetet. Att något oförutsett händer i arbetssituationer och att som boendestödjare ta saker 

för givet var saker som framkom ur resultatet av boendestödjarnas berättelser. Detta kan 

kopplas till Jarvis teori om ”The transformation of sensations: learning from primary 

experience:” (se avsnitt Teori) i steg 1 att ta saker för givet i vardagliga situationer och 

kan appliceras på många lärandesituationer som boendestödjarna beskrivit. När 

intervjupersonerna fick förklara vad som hade skett efter en specifik arbetssituation och 

fick reflektera över hur de faktiskt lärde sig efteråt upplevdes det av mig som forskare att 

det var nyttigt för dem själva inse hur det faktiskt gick till i deras eget lärande, att få sätta 

ord på vad de lärde sig efter situationen genom att berätta om det. 

För att prova om Jarvis teori stämmer så konkretiseras här ett praktiskt exempel från 

boendestödjaren B4 i jämförelse med teorin ”The transformation of sensations: learning 

from primary experience: learning from primary experience” en beskrivelse av en 

händelse: 
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Eftersom vi jobbar väldigt likt ledsagning att följa med på aktiviteter så 

minns jag en situation för några år sedan där jag skulle följa med en kund 

till ett besök på badhuset och jag hade inte tänkt så mycket hur det skulle 

gå till mer än att vi skulle till badet.  

Här tas situationen för given enligt teorin om det som händer i steg 1 (se avsnitt Teori).  

Händelseförloppet: 

Sätter mig i bilen med kunden i väldigt mycket bilköer. Kunden vet om att 

vi ska bada, men vi hade inte ätit innan och det är mörkt ute och köer och 

det tar väldigt lång tid och det skapade en väldigt stor oro för kunden om 

var inställd på bad.  

I detta skede är det något nytt som händer som inte längre är normaltillståndet som innan, 

en ny erfarenhet i steg 2 enligt teorin har skett och dessutom har den nya erfarenheten 

blivit bekräftad och fått mening enligt steg 3 eftersom boendestödjaren upptäckt 

anledningen till kundens oro och fått nya erfarenheten bekräftad. B4 vet nu om problemet 

i situationen att kunden är orolig och en teori enligt B4 är på grund av att det är mycket 

bilköer, mörkt och att kunde inte har ätit medför att kunden blir orolig.  

Nu kommer vi till steg 4 att hitta en lösning på nya erfarenheten som bekräftats 

som B4 beskriver efter händelsen med kunden:  

hur hade jag kunnat göra det här annorlunda, började reflektera, hade vi 

kunnat åkt en annan tid på dygnet, hade vi kunnat äta innan eller hade vi 

kunnat packat ner frukt i bilen för att kunna hålla på gott humör. 

 Inom denna teori är lärandet nu avslutat och ett nytt normaltillstånd infinner sig att 

situationen antas för given enligt steg 5 tills en ny erfarenhet dyker upp enligt steg 1.  

 

Att man lär hela livet är någonting som vi alla gör och lärandet kan vara formellt eller 

informellt. Vad man än tar sig för så sker det en form av lärande och även på våra 

arbetsplatser.  

Byström (2016) kom fram till i sin undersökning att personal inom hälso och sjukvården 

att det finns goda möjligheter till just informellt lärande. Byström (2016) menar vidare 

att det informella lärandet sker då personalens arbete är oplanerat, varierat och genom 

delaktighet i nya situationer. Detta eftersom personalen lär av varandra i situationer som 

kan uppkomma på just denna arbetsplats. Att informellt lärande sker oplanerat fick jag 

som forskare erfara när frågan ”När lär du dig i arbetet? (se intervjuguide, bilaga III) 

ställdes eftersom en lärandesituation behövde först konkretiseras genom att 

boendestödjarna fick berätta vad det faktiskt utför för arbetsuppgifter på arbetet. Här blev 

det lättare för forskaren att få en tydligare bild av hur arbetsuppgifter kunde se ut för att 

boendestödjaren sedan kunde berätta steg för steg hur det gick till när de lärde sig en 

specifik arbetsuppgift. 

Allt informellt lärande kan inte överföras på en ny arbetsplats utan där måste ett nytt 

lärande ske utifrån de förutsättningarna. Byström (2016) menar också att det måste finnas 

en vilja att lära för att ett lärande ska kunna ske hos personen, vidare måste också 

arbetsplatsen vara öppen och tillåtande i att lärande sker. Men samtidigt så måste det 

formella lärande ha skett på ett sätt att det inte finns brister hos personen och att det 
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formella lärande måste också ha varit relevant. Baumgarten (2006) kom fram till ungefär 

samma sak i sin undersökning bland industriarbetare, att kompetens och relevant 

utbildning är viktigt för att ett nytt informellt lärande ska kunna ske. Men också här 

framkom det att just kompetensen och kunskapsteorin för det aktuella området är viktigt. 

Intervjuperson B4 säger precis detta  

Så länge man tillåter sig själv att lära och inte enbart fastna i sina rutiner. 

Just den formella tidigare kunskapen är viktigt för att något nytt lärande ska kunna ske. 

Utan denna kunskap så sker inget lärande, eller det sker ett lärande eftersom det alltid gör 

det, men det som är viktigt är just att även det informella lärande blir korrekt och 

användbart på ett säkert sätt på arbetsplatsen. Att lära fel kan vara riskabelt för alla 

inblandade parter så det är viktigt att personen först har ett korrekt formellt lärande. Detta 

visar också intervjuerna på. Intervjuperson B3: 

att man inte tror att man är fullärd utan tror att man har mer att lära sig 

och att det alltid går att utvecklas. 

Shelley och Sung Youn (2008) jämförde just detta i sin studie, där man tog fokus på 

medarbetarnas upplevelser kring de faktorer som påverkar det informella lärandet och de 

främsta faktorer som framkom var att arbeta nära de som arbetat längre och hade aktuell 

kunskap inom området. Detta var något som även framkom i denna studie som B5 

beskriver  

Samtidigt hjälptes vi åt. Om jag inte visste något så frågade jag kollegan 

och om hen inte visste något så frågade hen mig. 

Denna närhet gav enligt Shelley och Seung Youn (2008) möjlighet för nya medarbetare 

att lära hur man på bästa sätt skulle göra i arbetet. Denna form av informellt lärande är 

alltså viktigt enligt flera forskare (Byström (2016), Baumgarten (2006), Shelley och 

Seung Youn (2008). Det framkom också att det var mer fördelaktigt för yngre 

medarbetare och att de yngre också hade lättare att ta till sig det informella lärandet, de 

yngre var också mer engagerade i detta än de äldre (Tikkanen (2002). Däremot så visade 

en studie gjort året innan av Livingstones (2001) inte dessa skillnader som Tikkanen fick 

fram, utan Livingstones studie visade i stället på att det handlade om engagemang hos 

medarbetaren istället för utbildning eller ålder. Men samtidigt så framkommer det inte i 

studien hur detta påverkar lärandet. Intervjuperson B6 instämmer i detta: 

 Lugn och tålmodig med mig, positiv person. Lugnet slår mig, trots att 

personen är rätt ung så tycker jag det är suveränt. För det blir, jag tänker 

på datorn nu som är för mig att jag har ju tappat några år i yrkeslivet. 

Och den här personen är så lugn, det är fantastiskt. Även om jag gjorde 

nåt fel där så var det bara ja. 

Nilsson och Rubenson (2014) visade i sin studie att det fanns tre viktiga aspekter om det 

informella lärandet. Dessa tre var deltagande, arbetsmiljö och individens personliga 

egenskaper. Dessa faktorer har också tidigare forskning fått fram. Det är viktigt att 

personen vill lära sig om hen inte är intresserad av att utvecklas och lära sig så händer det 

ingenting, utan personen gör sitt arbete och inget mer, arbetsmiljön ska vara tillåtande 

och uppmuntra till det informella lärandet för att detta ska kunna ske. Personens 

individuella egenskaper påverkar på så sätt att om en person kanske är blyg och tillbaka 

dragen så måste arbetsmiljön tillåta att lärandet får ta tid och att medarbetarna har ett 

öppet klimat och tålamod. Så lärandet sker även om det tar tid och det måste få ta tid, 
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eftersom deltagande är viktigt för det informella lärande. Om en medarbetare inte får vara 

delaktig så hindras lärandet och arbetsplatsen får svårt att utvecklas och gå framåt. 

Intervjuperson B1, uttrycker just detta  

Jag har lärt mig att jag inte behöver vara dumsnäll. Dom är inte 

okunniga, dom kan mycket och jag behöver inte göra allt. Jag lärde mig 

att stå på sidan om, jag lärde mig från andra och det är viktigt med bra 

intro från rätt personal, hur man fixar deras uppgift. Genom att titta, 

lyssna. 

Baumgarten (2006) gav i sin studie exempel på läraktiviteter i arbetet när ett lärande sker 

på arbetsplatsen och kom fram till att det är när medarbetare för en konversation med 

kollega, cirkulerar bland arbetsuppgifter i arbetet och provar olika alternativ i 

arbetsuppgifter. Detta anses är i likhet med min studie som kom fram till att läraktiviteter 

är att lyssna och ställa frågor till kollegor, utmana sig själv i arbetet och att reflektera. 

Precis det som B4 uttrycker: 

hur hade jag kunnat göra det här annorlunda, började reflektera, hade vi 

kunnat åkt en annan tid på dygnet, hade vi kunnat äta innan eller hade vi 

kunnat packat ner frukt i bilen för att kunna hålla på gott humör. 

Att lära i arbetet är viktigt för att kunna utveckla arbetsmetoder och att kunna föra 

forskningen framåt så att arbetet blir mer säkert och tryggt för både brukare och personal.  

Att se hur personalen själva ser på sitt lärande är en viktig aspekt av detta. Det informella 

lärandet är en stor del av arbetet inom hälso och sjukvård och det handlar om att 

synliggöra kompetenser och kunskaper hos personalen så att detta kan tillvaratas på bästa 

sätt i verksamheten. Detta kan synliggöras på flera sätt Andersson och Fedjes (2014) 

menar att det är viktigt att få fram den kunskap som personalen lärt sig utanför det 

formella lärandet och att detta också är en viktig del för att föra lärandet framåt. Detta 

anser jag som författare att boendestödjarnas informella kunskap framkommer ur deras 

beskrivningar ur sina egna lärprocesser när de fick berätta hur de lärt sig en specifik 

arbetsuppgift i sitt dagliga arbete. Dessa beskrivningar skulle kunna komma upp till ytan 

och synliggöras för att sedan bedömas i en validering i till exempel en intervju med chef 

följt av en intervjuguide med kompetensområden man som boendestödjare behöver 

uppfylla.  

Den informella kunskap som personalen har är en viktig faktor för verksamheten då det 

handlar om ett kollektivt lärande. Något som Granberg och Olsson (2005) också 

diskuterar, det handlar om att verksamheten måste ha en bra och öppen kommunikation 

där alla medarbetar arbetar mot samma mål, att förbättra verksamheten och detta når man 

genom att just interagera och kommunicera öppet inom teamet för att på så sätt ta fram 

effektiva handlingsalternativ. Precis som övriga forskare också fått fram (Andersson & 

Fedjes, 2014), Granberg och Olsson (2005), Byström (2016), Baumgarten (2006), Shelley 

och Seung Youn (2008).   

6.4 Förslag till vidare forskning 

Eftersom denna studie innehåller ett fåtal intervjuer kring boendestödjarnas egna 

berättelser om lärprocesser i deras arbete vore det intressant att studera ännu flera 

intervjupersoner och se om det blir liknande resultat. Dessutom att istället för intervjuer 

forska om lärprocesser de är omedvetna om ”den tysta kunskapen”. En metod att använda 
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skulle kunna vara observation av en hel arbetsgrupp där forskaren håller sig i bakgrunden 

och iakttar det som sker i det dagliga arbetet. 

 

 

 

 

6.5 Slutsatser 

Syftet i denna studie var att studera boendestödjares beskrivningar av sina egna 

lärprocesser i arbetet inom funktionshinderomsorg utifrån frågeställningarna: 

• Vilka exempel ger boendestödjare på situationer då de lärt sig arbetsuppgifter och 

hur beskriver de att lärandet gick till? 

• Vilka förutsättningar uppfattar boendestödjare är viktiga för att möjliggöra 

lärande i arbetet? 

Det informella lärandet är en viktig del på arbetsplatser inom funktionshinderomsorg, 

speciellt för att kunna föra arbetet och kompetensen framåt i och med framtida 

pensionsavgångar, medarbetares olika utbildningsbakgrund och för att förbättra arbetet 

inom verksamheten. Om medarbetare går formell utbildning är det nödvändigt att den 

integreras i arbetet för att ge effekt och det är heller inte med säkerhet att medarbetaren 

lär sig målet för utbildningen utbildningsanordnaren förmedlat. Det är därmed viktigt att 

lära av varandra på arbetsplatsen hur arbetsuppgifter bör utföras och föra detta lärande 

vidare till nya medarbetare så inte kompetensen stannar av.  

Men det är också viktigt att hålla i minnet att inget informellt lärande som är aktuellt för 

verksamheten sker om inte arbetsmiljön är öppen, medarbetarna kommunicerar och 

interagerar med varandra och att medarbetarna visar nyfikenhet och en vilja att lära. Utan 

detta så kan verksamheten och medarbetarna upphöra att utvecklas. Att lära på 

arbetsplatsen är en viktig del och skulle kunna ses som en informell utbildning som 

fortsätter hela livet och bör fortsätta för att kunna utvecklas och bli en bra medarbetare. 

Dessutom viktiga förutsättningar för att lära är att ha personer runt sig som utstrålar 

positivitet och som inte visar negativitet om något i en arbetsuppgift skulle bli fel. 

Medarbetares egenskaper är något som underlättar lärande, egenskaper som att ha 

tålamod att lära ut till någon annan och som genuint vill hjälpa till i en arbetsuppgift och 

som dessutom öppnar upp för att ge en hjälpande hand. 

Slutsatsen av denna studie är att personer som arbetar inom funktionshinderomsorg lär 

bl.a genom att det sker oförutsedda händelser och att ha en öppenhet och flexibilitet för 

att saker kan hända. Konkret sker lärandeprocesser genom att  

• Observera beteende hur andra kollegor gör 

• Lyssna på kollegor 

• Ställa frågor till kollegor 

• Reflektera efteråt över hur en arbetsuppgift utförts 

• Få instruktioner muntligt och skriftligt från andra kollegor  

• Bli tillrättavisade genom att som medarbetare få veta om man gjort rätt eller fel  
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Forskning om boendestödjares lärande på arbetet ger värdefull information för att 

synliggöra informella lärandet som ständigt sker på en arbetsplats. Detta synliggör 

dessutom den faktiska kompetensen som boendestödjaren besitter och som faktiskt 

utnyttjas i arbetet. Om arbetsgivare skulle nyttja denna möjlighet att ha ett lärande samtal 

vad medarbetare faktiskt kan och utför i sitt arbete skulle validering av kompetens kunna 

öka att få chans till att skaffa sig utbildning på arbetsplatsen. Självfallet behövs även 

formell utbildning i arbetet som utförs, däremot borde det räcka att någon i arbetsgruppen 

har den spetskompetens som krävs för att styra mot rätt mål och få med medarbetare i de 

informella lärprocesserna som tar störst plats på en arbetsplats inom 

funktionshinderomsorg. 

REFERENSER 
 

 

Andersson, P. & Fejes, A. (2014) Svensk forskning om validering av vuxnas lärande 

trender och tendenser.  Pedagogisk Forskning i Sverige, Tema: Bedömning 

och dokumentation, 19 (4-5), 324–344 

Andersson.P. (2014. Lärande i arbetslivet-Möjligheter och utmaningar. En vänbok till 

Per-Erik Ellström. ISBN 978-91-7519-291-8. Institutionen för 

beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet  

Arbetsmarknadsstyrelsen (2002). Den framtida personalförsörjningen inom vård och 

omsorg-tillgång och rekryteringsbehov fram till 2015. ISSN:1401-0844  

Backman. J, (2016). Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur AB: Lund 

Baumgarten. (2006). Anställdas deltagande Iäraktiviteter-En studie om  

Bryman. A. (2011). Vetenskapliga metoder. Studentlitteratur: Lund 

Byström. E. (2016). Undersköterskor i hälso- och sjukvård och deras förutsättningar för 

lärande i arbetet. Pedagogisk forskning i Sverige. 21. (3–4). 1–23. ISSN: 

1401–6788   

Dalen. M. (2015). Intervju som metod (2: a uppl.). Universitetsförlaget 

David M., Sutton C.D. (2016). Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur AB: Lund. 

Larsen A.K. (2009), Metod helt enkelt. Gleerups Utbildning AB: Malmö 

Ellström. P. (1994). Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivetProblem, begrepp och 

teoretiska perspektiv. Upplaga 1:4. ISBN 91-38-92209-6. Norstedts   juridik 

AB: Stockholm 

Ellström.P. (1996). Arbete och lärande-Förutsättningar och hinder för lärande i dagligt 

arbete. ISBN: 91-7045-327-9. Arbetslivsinstitutet. Solna 

Filstad.C. (2012). Organisationslärande-från kunskap till kompetens. Studentlitteratur 

AB: Lund 

Framtid.se (u.å). Boendestödjare/boendeassistent. Tillgänglig: 

https://www.framtid.se/yrke/boendestodjare-boendeassistent (2018-06-03) 

 

https://www.framtid.se/yrke/boendestodjare-boendeassistent


 

24 

 

Granberg, O. & Ohlsson, J. (2005) Kollektivt lärande i team. Om utveckling av kollektiv  

handlingsrationalitet. Pedagogisk Forskning i Sverige 2005,10(3/4), s. 227–

243. 

Gustavsson.B. (2002). Vad är kunskap? En diskussion om teoretisk och praktisk kunskap.  

Hallerfors. H. (2002). Vårdare-ett yrke i utförsbacken. Publicerad: 2002. Tillgänglig: 

http://www.tidskriftenintra.se/resources/arkiv/personal/402vardare.htm 

(2018-02-16) 

Hjerm. M. Lindgren. S. Nilsson M. (2014). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. 

2 uppl. Gleerups utbildning AB: Polen 

Jarvis. P (2009). Kap 2: Learning to a person in society. Contemporary theories of 

learning, Learning theorists... in their on words. Illeris. K (s. 209-218) New 

York: Routledge 

Kommunal. (u.å). Funktionshinder. Kommunals fackförbund. Tillgänglig: 

https://www.kommunal.se/bransch/funktionshinder (2018-05-05). 

Linneuniversitet. (2016). Föreläsning: Vetenskapsteori-en introduktion (film). 

Tillgänglig: https://mymoodle.lnu.se/mod/kalvidres/view.php?id=1592289 

(hämtad 2018-01-18). 

Nilsson, S. & Rubenson, K. (2014). On the determinants of employment -related 

organised education and informal learning. Studies in Continuing 

Education, 36(3),304-321.  

http://dx.doi.org/10.1080/0158037X.2014.904785 

 

Nordin A, (2016-10-25). Föreläsning: Kvalitativ ansats-forskningsintervju [film].  

Tillgänglig: https://mymoodle.lnu.se/mod/page/view.php?id=1460757  

(hämtad 2018-02-21). Linnéuniversitetet: Växjö 

Nordin. A, (2016-10-25). Föreläsning: Vetenskapsteori-en introduktion [film]. 

Tillgänglig: https://mymoodle.lnu.se/mod/kalvidres/view.php?id=1592289 

(hämtad 2018-01-18). Linnéuniversitetet: Växjö 

Nordiska museet. (u.å). Kort historik om funktionsnedsättning. Tillgänglig: 

https://www.nordiskamuseet.se/artiklar/kort-historik-om-

funktionsnedsattning (2018-04-13) 

Omsorgsnämnden. 2017). Utbildningskrav för personalen inom omsorgsnämndens 

verksamheter. Tillgänglig: 

https://www.sodertalje.se/globalassets/politiska-

dokument/omsorgsnamnden/sammantradeshandlingar/2017/2017-12-

12/kompetenskrav.pdf (2018-05-27) 

SFS (1993:387). Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Socialdepartementet 

SFS (2001:453). Socialtjänstlag. Socialdepartementen 

SFS 2003:460. Etikprövningslagen: Utbildningsdepartementet 

Shelley.A. Seung Youn. C. (2008). Factors that influence informal learning in the 

workplace. Journal of workplace learning. 20 (4). 229–244. Idaho. USA  

http://www.tidskriftenintra.se/resources/arkiv/personal/402vardare.htm
https://www.kommunal.se/bransch/funktionshinder
https://mymoodle.lnu.se/mod/kalvidres/view.php?id=1592289
http://dx.doi.org/10.1080/0158037X.2014.904785
https://mymoodle.lnu.se/mod/page/view.php?id=1460757
https://mymoodle.lnu.se/mod/kalvidres/view.php?id=1592289
https://www.nordiskamuseet.se/artiklar/kort-historik-om-funktionsnedsattning
https://www.nordiskamuseet.se/artiklar/kort-historik-om-funktionsnedsattning
https://www.sodertalje.se/globalassets/politiska-dokument/omsorgsnamnden/sammantradeshandlingar/2017/2017-12-12/kompetenskrav.pdf
https://www.sodertalje.se/globalassets/politiska-dokument/omsorgsnamnden/sammantradeshandlingar/2017/2017-12-12/kompetenskrav.pdf
https://www.sodertalje.se/globalassets/politiska-dokument/omsorgsnamnden/sammantradeshandlingar/2017/2017-12-12/kompetenskrav.pdf


 

25 

Socialstyrelsen. (2007). Bostad för särskilt service för vuxna enligt LSS-stöd för 

rättstillämpning och handläggning. Artikeln: 2007-10-16. ISBN: ISBN 978-

91-85483-35-8.Tillgänglig: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8930/2007

-101-6_20071016.pdf (2018-02-02). 

Socialstyrelsen. (2012). Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med 

funktionsnedsättning-en vägledning för arbetsgivare. Västerås: 

Socialstyrelsen 

 

Socialstyrelsen. (2013). Kompetens och kompetensförsörjning. Publicerad 2013-02-02. 

Tillgänglig:https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-2-

2/Documents/2013-2-2_Kompetensochkompetensforsorjning.pdf (2018-

03-14). 

Socialstyrelsen. (2014). Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt 

SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning. Artikel nr 2014-3-19. 

ISSN 0346–

6019.Tillgänglig:https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attac

hments/19398/2014-3-19.pdf (2018-02-01). 

Socialstyrelsen. 2016). Funktionshinder. Definitioner. Publicerad 2016-05-

12.Tillgänglig: http://www.socialstyrelsen.se/funktionshinder (2018-01-

31). 

Statistiska centralbyrån. (2015). Risk för kraftig personalbrist inom vården. Tillgänglig: 

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Risk-for-kraftig-

personalbrist-inom-varden/ (2018-04-12). 

Tonder och Apsoy (2017). When Work Comes First: Young Adults in Vocational 

Education and Training in Norway. International Journal for Research in 

Vocational Education and Training. Vol.  4, Issue 3, November 2017, 270-

288. (2018-06-03). 

Uppsala universitet. (2018). Forskning om funktionshinder pågår. Nr 1/2018. Tillgänglig: 

http://www.cff.uu.se/digitalAssets/118/c_118645-l_3-

k_fofp_nr_1_2018_web.pdf (2018-04-05). 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningsed. ISBN: 978-91-7307-352-3. Tillgänglig: 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ (2018-03-15).  

Östlund. H. (2013). Från institution till självständighet och eget hem. Forte: 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Publicerad: 2013-09-04. 

Tillgänglig: https://forte.se/artikel/fran-institution-till-sjalvstandighet-och-

eget-hem/ (2018-02-06). 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8930/2007-101-6_20071016.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8930/2007-101-6_20071016.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-2-2/Documents/2013-2-2_Kompetensochkompetensforsorjning.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-2-2/Documents/2013-2-2_Kompetensochkompetensforsorjning.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19398/2014-3-19.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19398/2014-3-19.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/funktionshinder
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Risk-for-kraftig-personalbrist-inom-varden/
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Risk-for-kraftig-personalbrist-inom-varden/
http://www.cff.uu.se/digitalAssets/118/c_118645-l_3-k_fofp_nr_1_2018_web.pdf
http://www.cff.uu.se/digitalAssets/118/c_118645-l_3-k_fofp_nr_1_2018_web.pdf
tel:978-91-7307-352-3
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
https://forte.se/artikel/fran-institution-till-sjalvstandighet-och-eget-hem/
https://forte.se/artikel/fran-institution-till-sjalvstandighet-och-eget-hem/




Bilaga I 

I 

Missiv 
 

Skriftligt samtycke 

 

Härmed samtycker jag skriftligt till att medverka i denna studie genom att bli intervjuad 

kring arbetsplatslärande inom funktionshinderomsorg.  

 

Jag har blivit informerad om syftet med denna studie och hur informationen jag lämnar 

insamlas, behandlas och hanteras. Samtycke ges till att intervjun kommer att användas i 

denna studie. Jag är medveten om att jag när som helst kan avbryta min medverkan utan 

att ange skäl samt att jag för detta frivilligt. Jag har blivit informerad att intervjun kommer 

spelas in för att kunna transkriberas och ger mitt samtycke till detta och efter att studien 

blivit godkänd av examinator kommer ljudinspelningen att förstöras.  

 

Härmed samtycker jag till ovanstående. 

 

 

Namnunderskrift: 

 

Namnförtydligande: 

 

Forskarens underskrift: 

 

Namnförtydligande: 

 

 

 

Ort och datum 
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II 

Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Jag heter Jimmy Persson och skriver en kandidatuppsats i pedagogik kring ämnet 

arbetsplatslärande på arbetsplatser inom funktionshinderomsorg där jag valt ut er 

boendestödjare som målgrupp att intervjua kring er arbetssituation. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ni som boendestödjare lär er i det dagliga 

arbetet på arbetsplatsen. 

Det jag nu efterfrågar är dig som boendestödjare (som arbetat minst ett halvår på 

arbetsplatsen) inom Stockholms län som skulle kunna tänka sig att ställa upp på en 

forskningsintervju. Jag skulle behöva 6 stycken ordinarie personal och 2 stycken vikarier 

som arbetar regelbundet på arbetsplatsen. 

Intervjun kommer ta ca 45 min och kommer ske på en valfri plats som du som 

medarbetare känner dig trygg, förslagsvis på din arbetsplats i ett avskilt rum med stängd 

dörr. 

Ditt deltagande kommer bli anonymt så att du som individ inte kan identifieras och inte 

heller var du arbetar. Intervjun kommer att spelas in genom ljudinspelning endast för att 

jag som intervjuare ska kunna transkribera informationen, med andra ord skriva ner allt 

som framkommit under intervjun för att kunna ta del av det som sagts och kunna se 

mönster och samband. Materialet kommer endast att användas i denna studie och efter att 

studien är godkänd av examinator kommer den att förstöras för att du som blivit 

intervjuad ska kunna känna dig trygg.  

 

Du kan när som helst välja att avbryta din medverkan.  

 

Jag skulle vara mycket tacksam om du som boendestödjare ville medverka och din 

information och kunskap du kan dela med dig av är mycket viktig i denna studie. 

 

Om du har några frågor tveka inte att höra av dig! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jimmy Persson
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Intervjuguide/Enkät 
Ålder: 

Antal tid på arbetsplatsen:  

Grundutbildning:  

Anställningsform: 

 

Intervjufrågor 

Uppfattning om lärande  

• Hur skulle du beskriva vad lärande är för dig? 

• När lär du dig i arbetet? Utveckla 
 

• Vad skulle du säga är arbetsuppgifter på din arbetsplats? Berätta hur det gick till 
när du lärde dig någon av dessa arbetsuppgifter? 
 

Individuellt lärande 

• Hur lär du dig nya arbetsuppgifter på din arbetsplats? Ge exempel 
• Vad tror du är en bidragande faktor att du hanterar arbetsuppgifter bra/ hanterar 

dessa mindre? Ge gärna exempel på arbetsuppgifter. 

• Var har du fått din kunskap ifrån kring detta yrke som boendestödjare? Hur lärde du 

dig yrket på denna arbetsplats? 

• Upplever du som medarbetare att du har lätt eller svårt att lära dig nya 

arbetsuppgifter, utveckla? Vad är lätt, vad är svårt att lära sig? 

• Vilken lärandemiljö upplever du att du lär dig mest? Utveckla! (Lärandemiljöer kan 

vara t.ex. en kurs i klassrum eller på arbetsplatsen). 

 

• Vad är det som avgör vem du väljer ut när du inte klarar en arbetsuppgift? Tänk på 

en person utan att namnge personen och berätta varför utan väljer ut just denna? 

 

Kollektiva lärandet 

• Stödjer du medarbetare när ny arbetsuppgift behöver införas på arbetsplatsen? Isfall 

hur, berätta? 

• Om du inte vet hur en arbetsuppgift ska utföras, hur tar du hjälp av andra? 

• Berätta om en situation där någon annan lärde dig någon arbetsuppgift på 

arbetsplatsen? 

• Stödjer andra medarbetare dig när ny arbetsuppgift behöver införas på 

arbetsplatsen? Isåfall hur? 

• Vad skulle du som medarbetare säga att du lärde dig idag efter denna intervjun? 
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