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Syftet med uppsatsen är att undersöka hur chefer skapar 

förutsättningar för att främja en lärmiljö som bidrar till 

medarbetares lärande. Studiens utgångspunkt baserades på Illeris 

(2004) teori om lärande i arbetslivet samt tidigare forskning kring 

problemområdet, lärmiljö. Det teoretiska ramverket gav upphov till 

frågeställningen: Hur skapar chefer förutsättningar för att främja 

medarbetarens lärande? Kvalitativ metod tillämpades där empirin 

utgjordes av semistrukturerade intervjuer med sex stycken chefer. 

Resultatet påvisar faktorer inom lärmiljöerna som främjar 

medarbetars lärande vilka var; organisationens kultur och miljö, 

formellt lärande, informellt lärande, kommunikation, feedback, tid 

och ledarskap. Uppsatsens slutsats är att chefen har möjlighet att 

skapa förutsättningar genom ovanstående faktorer.  
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INTRODUKTION 
Uppsatsen behandlar medarbetares lärande ur ett chefsperspektiv, hur chefer skapar 

förutsättningar för att främja medarbetares lärande (med medarbetare avser vi chefernas 

anställda, detta för att medarbetare är det konventionella begreppet inom forskningsfältet 

se exempelvis Illeris, 2015).  

Arbetslivspedagogik har ett flertal intresseväckande områden men då lärande är något 

som intresserat oss utbildningen igenom föll det sig därför naturligt att skriva vårt 

examensarbete om just lärande. Lärande som sker på arbetsplatsen är centralt på  

arbetsmarknaden och bidrar till en konkurrensfördel vilket bidrar till vårt intresse av att 

titta närmare på just detta fenomen. Under vår akademiska resa på 

personalvetarprogrammet har våra tankar kring utveckling, lärande och ledarskap fått 

prövas i diverse olika sammanhang. Efter halva utbildningen fick vi möjlighet att utforma 

en forskningsöversikt om medarbetares motivation till lärande. Forskningsöversikten 

hjälpte oss att både bekräfta och revidera vår syn angående vilka faktorer som påverkar 

medarbetares motivation till att vilja utveckla sitt lärande. Där framgick det att chefen i 

sammanhanget har en betydelsefull roll. Således har det inspirerat hos att undersöka vad 

chefer gör för att främja medarbetares lärande. Enligt Moqvist (2005) har samtliga chefer 

någon slags föreställning om hur de bör agera i sitt ledarskap som chef och många har 

relativt omfattande och bestämda föreställningar om det. För dessa chefer är det inte 

särskilt svårt att beskriva vad deras ledarskap innebär, dock uppstår problematik vid 

redogörelse för hur deras ledarskap praktiseras (a.a.). Chefernas ledarskap kan ha en viss 

påverkan på medarbetarna vilket i sin tur kan inverka på lärandeprocessen. Eftersom 

Moqvist (2005) menar att det finns en problematik i chefernas återberättande av hur de 

arbetar fann vi ett intresse av att studera just det, hur cheferna arbetar. Vi har valt att 

applicera ett chefsperspektiv på studien för att få insikt i hur chefen praktiserar sitt 

chefskap och ledarskap för att skapa förutsättningar för medarbetares lärande.   

Medarbetares lärande är någonting som är centralt inte bara för individen utan även för 

organisationen. Granberg (2011)  poängterar att medarbetarna är en avgörande byggsten 

för företagets framgång. Det gäller att attrahera, behålla och värva kompetenta 

medarbetare för att säkra framtiden för organisationen. Kunskap och kompetens är något 

som måste underhållas och därför blir det viktigt med kontinuerligt lärande för 

medarbetarna (Granberg, 2011). Olofsson (2017) skriver att lärandet som sker i 

arbetslivet är en underskattad konkurrensfördel på den svenska marknaden. Betydelsen 

av satsning på utbildning och kompetensutveckling är även någonting som Kock (2010) 

tar upp som en nyckelfaktor för organisationer. Lärandeinsatsningarna kan motiveras av 

produktionsekonomiska aspekter, ökandet av medarbetarnas kompetens för att hänga med 

på den snabbt utvecklande marknaden samt även motiveras av fördelningspolitiska och 

demokratiska skäl (a.a.).  

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen avser att undersöka vad chefer gör för att främja medarbetares lärande. 

Frågeställningen som uppsatsen kommer att behandla är: Hur skapar chefer 

förutsättningar för att främja medarbetares lärande? Det valdes att studeras då vi anser 

samt att forskningen bekräftar att chefen har en möjlighet att påverka medarbetaren och 

organisation och kan då använda sitt chefskap för att främja medarbetares lärande. 
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Studien genomfördes i organisationer inom den privata sektorn i en medelstor stad i södra 

Sverige där det uttalat fanns någon form av utbildning och lärande som skedde på 

arbetsplatsen. För att besvara frågeställningen kommer vi inledningsvis gå igenom 

tidigare forskning som behandlar problemområdet samt beskriva den valda teorin som 

applicerats på arbetet. Illeris teori om lärande i arbetslivet är vald utifrån problemområdet 

lärmiljö samt för att kunna sammanfoga empirin med den tidigare forskningen. Uppstasen 

har en kvalitativ utgångspunkt och baseras på semistruktuterade intervjuer och de 

metodval som arbetet har inneburit beskrivs nedan. Efter metodavsnittet presenteras 

empirin och resultatet av de intervjuer som genomförts. Det följer sedan en diskussion 

kring både metod och resultat kopplat till det teoretiska ramverket. Arbetet avslutas med 

en slutsats för att ge läsaren svar på ovanstående frågeställningen som bearbetas löpande 

under arbetets gång.   

Bakgrund  

Lärande på arbetsplatsen har sitt ursprung i ämnet pedagogik, tydlig koppling går att se 

till vuxenutbildning och yrkesutbildning (Byström, 2013). Illeris (2015) förklarar att ordet 

lärande ofta förknippas med skolan och dess lärosituation och traditionellt sätt har lärande 

uppfattats som en psykologisk angelägenhet. Men lärande har även på senare år fått ta 

plats när det kommer till arbetslivet. Lärande har blivit en central del när det kommer till 

tillväxt, konkurrens och utveckling (Illeris, 2015). Utifrån ett svenskt perspektiv har 

området också en pedagogisk bakgrund, det bekräftas i artikeln skriven av Ellström, 

Löfberg och Svensson (2005) vilka vill ge en bild av hur forskningen kring pedagogik i 

arbetslivet har utvecklats och sett ut i Sverige. De skriver om ett fält som benämns som: 

informellt lärande och arbetsplatsen som lärandemiljö. Fältet handlar om hur de anställdas 

lärande, kunskap och kompetens samspelar med arbetet och arbetsplatsen. De centrala 

pedagogiska frågorna inom fältet berör utformningen av arbetsplatsen för att främja 

lärande och utveckling (a.a.). 

Inom forskningen idag görs det skillnad på organisatoriskt lärande och arbetsplatslärande. 

Arbetsplatslärande har sina rötter inom pedagogiken medan organisatoriskt lärande 

härstammar från management och organisationsstudier (Ellström m.fl. 2005). Dock 

menar Byström (2013) att det finns både likheter och skillnader mellan begreppen som 

innebär att organisatorisk lärande och arbetsplatslärande är två sidor av samma mynt där 

den gemensamma nämnaren är lärandet. Arbetsplatslärande beskrivs som det lärande som 

sker eller som är relaterat till det lärande som äger rum på arbetsplatsen. 

Arbetsplatslärande sågs som ett ganska nytt fenomen för ett par år sedan men har under 

de senaste 10-15 åren expanderat (Byström, 2013). Chefen har en betydelsefull roll på 

arbetsplatsen och ledningsfrågor behövs problematiseras och diskuteras för 

organisationens välmående och överlevnad förklarar Svedberg (2016).  

Chefskap är en formell yrkesroll enligt Kotter (1990). I rollen ingår ett flertal ansvars- 

och befogenhetsområden. Vidare handlar chefskapet om att etablera struktur, nå mål, 

organisera och förse medarbetare med handlingsprogram och tillvägagångssätt (a.a.). 

Skickliga chefer kan vara en bidragande faktor till framgångar för organisationen och 

medarbetarens lärandeutveckling (Svedberg, 2016). Kanste, Kyngäs och Nikkilä (2007) 

menar att chefskapet kan ha en påverkan på det mesta som sker inom organisationen. 

Vidare menar författarna att det framgår att chefen har möjlighet att påverka lärandet 

inom organisationen samt ha en inverkan på medarbetarens trivsel och arbetsglädje vilket 

kan leda till vilja att utveckla och lära sig. Angelöw (2006) menar att arbetsglädje är 
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centralt för att medarbetare ska utföra ett bra arbete och vilja lära sig och där kan chefen 

påverka genom att vara en förebild och ta initiativ och strukturera arbetet.  

Lärandet på arbetsplatsen inkluderar både formellt och informellt lärandet (Olofsson, 

2017). Chefen har en betydelsefull roll att skapa förutsättningar och ge plats för det 

formella och informella lärandet (Byström, 2013). Formellt lärande är lärande som ofta 

sker inom den formella ramen för utbildningsinstitutioner, exempelvis kurser och 

utbildningsdagar förklarar Olofsson (2017). Lärandet sker i enlighet med kursplanen och 

resulterar i dokumenterade kompetenser till följd av utbildningen. Informellt lärande kan 

handla om lärande som individer själva förser sig med, men också om mer strukturerat 

lärande (Olofsson, 2017). Byström (2013) beskriver det informella lärandet och förklarar 

att informellt lärande är ett lärande som sker parallellt i vårt liv och som ibland även kallas 

“vardagslärande”. Ofta är det omedvetet och oplanerat men det informella lärandet kan 

också vara avsiktligt.  

Lärande och kompetensutveckling på arbetsplatsen påverkas av den yttre och inre kontext 

som företaget befinner sig i (Kock, 2010). Inom den inre kontexten finns det ett flertal 

faktorer som utmärker en god lärmiljö, en av dem är vikten av betydelsefulla aktörer som 

ser på utbildning och lärande som ett legitimt och viktigt inslag för organisationens 

utveckling och överlevnad. Ytterligare en faktor som är central inom lärmiljö är 

förekomsten av engagerade och framstående personer som håller idéer levande och 

mobiliserar och utvecklar andra (a.a.). Lärmiljö inom arbetslivet kan ha en vid innebörd. 

Begreppet miljö associeras ofta med den fysiska miljön och fokus ligger då på 

omgivningen. Däremot när det talas om lärmiljöer fokuseras det mer på människors inre 

och yttre aktivitet och att lärande sker genom mänsklig aktivitet. Det är den aktivitet som 

utgör den omedelbara miljön för lärandet. När det gäller lärande i arbetet innebär 

lärandemiljö både arbetet som aktivitet och relationen mellan utförandet och situationen. 

Kock (2010) bygger vidare på lärmiljö på arbetsplatsen genom att tala om två olika typer 

av lärmiljöer. Antingen en expansiva lärmiljö som främjar och möjliggör lärande eller en 

restriktiv lärmiljö som hindrar eller försvårar lärande. Fokus för uppsatsen kommer att 

ligga på den expansiva lärmiljö som kännetecknas av delaktighet, stöd, reflektion och 

samarbete (a.a.). 

Kock (2010) fortsätter förklara att organisationens kultur kan främja lärandet genom att 

det finns öppenhet, tillit, tolerans för misstag och olikheter och även uppmuntran av 

nytänkande (a.a.). Chefen har en möjlighet att påverka organisationskulturen menar 

Jacobsen och Thorsvik (2014) då kulturen byggs upp av företagets medarbetare men 

framförallt av chefer och företagsledningen (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Det är av stor 

relevans hur organisationen organiseras för att underlätta och främja lärandet förklarar 

Kock (2010). Det är viktigt att chefer på arbetsplatsen har möjlighet att stödja och 

genomföra lärande och utvecklingsprocesser. I samband med lärandeprocesser är 

feedback och återkoppling viktiga delar som främjar lärandet. Stödprocesser som 

inkluderar handledning, stöd genom att ständigt försöka förbättra och även olika former 

av sammankomster lyfts också fram som centrala delar (a.a.). 

Syfte och frågor 

I uppsatsen kommer vi att undersöka vad chefer tycker är viktiga förutsättningar samt hur 

de arbetar med att skapa dessa förutsättningar för att främja en lärmiljö som bidrar till  

medarbetares lärande.  
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Frågeställningen som kommer att behandlas i uppsatsen är: Hur skapar chefer 

förutsättningar för att främja medarbetares lärande?  

Tidigare forskning 

Nedan presenteras den tidigare forskning som studien grundar sig på. Avsnittet är indelat 

i fyra underrubriker utifrån de centrala delar som den tidigare forskningen anspelar på när 

det kommer till vad cheferna tycker. Inledningsvis presenteras den tidigare forskning som 

behandlar den miljö och kultur som finns på organisationen och som omger medarbetarna 

och lärandet. Sedan följer lärandeaktiviteter som sker inom organisationen och som 

presenteras i form av informella och formella aspekter. Avsnitten kommunikation och 

feedback behandlar hur chefen kan använda sig av kommunikation och feedback för att 

påverka och utveckla medarbetarnas lärande både genom sin egen kommunikation men 

även mellan medarbetarna sinsemellan. 

Organisationens kultur och miljö 

I tidigare forskning framkommer det att omgivningen som omger medarbetarna är av 

relevans för utvecklandet av lärande. Omgivningen inkluderas bland annat av; relationer, 

kollegor, lärandeaktiviteter, positivt och utvecklande lärandeklimat samt kulturen inom 

organisationen (Ellström, 2012). Relationen mellan kollegor är något som Heide (2002) 

berör i sin studie. Hennes studie påvisar att medarbetare som ställer frågor och samarbetar 

med varandra, utväxlar erfarenheter och kunskap som främjar lärandet i verksamheten 

(Heide, 2002). Det styrker Lancaster och De Milia (2015) då de i sin studie kommer fram 

till att det är fördelaktigt för medarbetare att få möjlighet att lära sig av medarbetare från 

andra delar av organisationen som de vanligtvis inte arbetar med. Lärande mellan 

kollegor beskriver Gnaur (2010) som en viktigt del av lärandet som leder till ny kunskap, 

gemenskap samt delande av erfarenheter och skapande av nya erfarenheter. Genom att 

dessa förutsättningar är befintliga på arbetsplatsen skapas det enligt Remedios och 

Boreham (2004) miljöer där medarbetarna känner sig delaktiga och kan påverka 

organisationen genom att deras idéer erkänns och diskuteras (Remedios & Boreham, 

2004). Arbetsklimatet är även någonting som kan påverka lärandet positivt. Govaerts, 

Kyndt, Dochy, Baert (2011) skriver i sin studie att ett öppet arbetsklimat kan skapa 

förutsättningar för medarbetarnas lärande genom att möjlighet ges för att lära och 

utvecklas av varandra även förutsättning för gemensam problemlösning. Det skapas även 

förutsättning för att ett gott arbetsklimat genom stärkande av relationen mellan kollegor 

(Govaerts m.fl. 2011). 

Byström (2013) menar att kulturen på arbetsplatsen har en stor betydelse för lärandet. 

Vidare beskrivs kulturen på arbetsplatsen som en social aspekt som binder samman 

medarbetare och grupper. Det inkluderar, värderingar, normer, traditioner och 

förhållningssätt som finns inom organisationen. Dessa kulturella aspekter stödjer lärandet 

genom att uppmuntra till handling och initiativtagande samt möjliggöra för reflektion och 

kritisk tänkande (a.a.). Körner, Wirtz, Bengel och Göritz (2015) utförde en studie som 

undersökte sambandet mellan arbetstrivsel, organisationskultur och samarbete. Studien 

kom fram till att organisationskulturen och samarbete inom organisationen hade positiva 

effekter på trivseln. Ytterligare en studie om arbetstrivsel utfördes av Marji och Eid 

(2016) vilka kom fram till att det som var viktigt för att medarbetare skulle trivas på 

arbetet var möjlighet till inflytande genom en inkluderande och öppen miljö, 

betydelsefulla arbetsuppgifter, kontrollerad arbetsbelastning samt att de anställda fick 
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uppskattning för sitt arbete genom feedback från ledning och kollegor (Marji & Eid, 

2016).  

Dymock (2003) förklarar att det ansågs viktigt att etablera tillräckligt förtroende mellan 

ledning och personalen för att utveckla en organisation som präglas av lärande. En viktig 

uppgift som ledningen har är att involvera de anställda på ett meningsfullt sätt i 

organisationen och belysa de små vinsterna samt stimulans som förbättrar personalens 

moral och uppmuntra delaktighet (Dymock, 2003). Remedios och Boreham (2004) kom 

i sin studie fram till vikten av att chefen kommunicerar organisationens mål till sina 

medarbetare. Mål kan motivera de anställda så länge de är hanterbara men ohanterliga 

mål kan resultera i negativa effekter hos medarbetarna (a.a.).  

Ytterligare påverkan som chefen kan ha på medarbetarnas lärande diskuteras av Byström 

(2013) som i sin studie kommer fram till att det är viktigt att chefen uppmuntrar sina 

medarbetare till att våga ta sig an nya arbetsuppgifter vilket leder till möjlighet att 

utveckla lärandet inom arbetet. Det är centralt då chefen ofta har en avgörande roll för 

arbetsfördelning och delegering, att lära i arbetet ses alltså som en central del. Byström 

(2013) kommer även fram till att chefen har stor betydelse när det kommer till 

utvecklingsmöjligheter och lärmöjligheter. Stöd och uppmuntran som kommer från 

chefen poängteras även av Lancaster m.fl. (2013) som i sin studie kom fram till att 

handledarstöd var avgörande när det kom till medarbetares användande av nya färdigheter 

och kunskaper (a.a.). Kyndt, Onghena, Smet och Dochy (2014) förklarar att ett positivt 

inlärningsklimat inom en organisation innefattar att medarbetare får möjligheter till ny 

inlärning och att de upplever stimulans av att utveckla sitt lärande. Kyndt, Raes, Dochy 

och Janssens (2012) beskriver att ett positivt inlärningsklimat även är centralt för att 

säkerställa medarbetarnas deltagande i lärande. Byström (2013) beskriver betydelse av 

att skapa en positiv lärandekultur för att skapa förutsättningar för medarbetare att lära på 

arbetsplatsen. Det innebär att tid avsätts och att olika lärandeaktiviteter prioriteras. 

Det framkommer i forskningen ovan att en lärandekultur är en central del för att främja 

medarbetares lärande. Kulturen är relevant i förhållande till lärmiljön på arbetsplatsen 

genom att den skapar förutsättningar för medarbetares lärande genom exempelvis stöd 

och uppmuntran till utveckling och deltagande i lärandeaktiviteter. Därav föll det sig 

naturligt att studera betydelsen av lärandeaktiviteter och chefens möjlighet att främja 

lärandet genom att skapa olika former av lärandeaktiviteter för medarbetarna. 

Lärandeaktiviteter  

Tidigare forskning om lärandeaktiviteter behandlar både den situation och det förhållande 

som äger rum runt det lärande som sker samt själva lärandeaktiviteten som kan vara både 

informell och formellt utformad. För att medarbetarna ska kunna delta i lärande menar 

George (2015) att det måste finnas lärandeaktiviteter att delta i. Genom lärandeaktiviteter 

öppnas lärandemöjligheter upp för medarbetarna. Det är viktigt att skapa förutsättning för 

det fortsatta lärandet och medarbetarens fortsatta utveckling samt att ge medarbetarna 

möjlighet att växa både i arbete och som individer på arbetsplatsen (George, 2015).  

I själva lärsituationen krävs det enligt Baumgarten (2006) stöd från handledare, 

arbetskamrater och ledning. Viktigt är att medarbetaren får möjlighet att testa sig fram, 

prova och att göra fel. Kyndt m.fl. (2014) kom i sin studie fram till att arbetsbelastningen 

är kopplad till tid. När arbetsbelastningen är hög minskar tiden till andra aktiviteter. 

Brist på tid är även en av orsakerna till att inte medverka i lärandeaktiviteter. Det finns 

https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Kyndt,+Eva/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Onghena,+Patrick/$N?accountid=14827
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olika former av lärandeaktiviteter, både formella och informella. Schugurensky (2000) 

skriver om det informella och det formella lärandet och menar på att det informella 

lärandet är något som finns utanför den formella utbildningen och denna form av lärande 

kan ske oplanerat och ostrukturerat. Schugurensky (2000) menar att det som 

medarbetarna lär sig genom formella utbildningar kan nyanseras och kompletteras med 

hjälp av det informella lärandet. Det är även så att det som lärs ut i formella sammanhang 

kan bidra till utvecklingen av det informella lärandet (Schugurensky, 2000).  

Tidigare forskning behandlar både formella och informella lärandeaktiviteter som äger 

rum inom organisationen. För att dessa aktiviteter ska ge önskvärd effekt behövs vissa 

förutsättningar tillgodoses, bland annat; stöd, tid, arbetsbelastning samt kommunikation 

som förutsättningar för att delta i, samt möjliggöra för lärandeaktiviteter.  

Kommunikation 

I den tidigare forskningen inom området framkommer det att kommunikation är ett 

redskap för att främja medarbetares lärande. Chefen kan ta tillvara på redskapet genom 

att skapa gynnsamma kommunikationsmöjligheter för organisationens medlemmar. I 

avsnittet behandlas både kommunikationen mellan chef och medarbetare samt 

kommunikationen mellan medarbetarna.  

Remedios och Boreham (2004) belyser vikten av att kunskapsöverföringen på 

arbetsplatsen fungerar på ett bra sätt samt vikten av att kommunikationen mellan olika 

nivåer inom organisationen fungerar. Simonsson (2002) förenar dialogen med lärandet. 

Han menar att när komplicerade problem uppstår behövs det en dialog mellan individer 

med olika positioner och kompetenser för att nå lösningar. Individers olika 

specialistkompetenser kring olika ämnen behöver samordnas för att gemensamt kunna 

fatta ett beslut. Om den enskilde individen endast hade arbetat ensam hade nya insikter 

och kunskaper aldrig uppstått, med det menas att dialogen sinsemellan måste förekomma. 

Med det sagt menar Simonsson (2002) att dialog är ett verktyg för att ge förutsättning för 

att lärande ska kunna ske. Genom att medlemmarna i dialogen delger sina erfarenheter 

och arbetar tillsammans så framkallar det en effektivitet och kreativitet (a.a.). Det 

förstärks av Heide (2002) som menar att lärandet inom en organisation sker framförallt 

genom att diskutera och prata internt. När medarbetare integrerar och kommunicerar med 

varandra så producerar, reproduceras och vidarebefordras den kunskap som existerar i en 

gemenskap (Heide, 2002). Att ha en öppen kommunikation och dialog inom 

organisationen menar Morris (2001) samt Kollar och Fisher (2010) skapar förutsättningar 

för en positiv gruppsammanhållning, det leder även till att möjligheterna ökar att uppnå 

uppsatta mål. Forskarna förklarar att det kan vara fördelaktigt för utvecklingen och 

lärandet att medarbetare får lösa olika problem och arbeta tillsammans. På det sätt ges det 

tid för reflektion och det kritiska tänkandet aktiveras (Morris, 2001; Kollar & Fisher, 

2010). 

Simonsson (2002) förklarar att när medarbetare och chefer har en gynnsam 

kommunikation, vilket innebär att de har ett erfarenhetsutbyte mellan varandra, leder det 

till att både chefer och medarbetare utvecklar sitt lärande. I sin tur bidrar det till en 

personlig utveckling men också en utveckling för organisationen. Chefen kan vara en bra 

förebild och försöka bidra till utformandet av en god lärmiljö (Simonsson, 2002). För att 

skapa en god lärmiljö betonar Ellström (2012) att en av de viktigaste faktorerna är det 

stöd och engagemang som kommer från ledningen för de satsningar som görs inom 
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organisationen. De chefer som är berörda av lärandet som sker behöver se och stötta 

individen i dennes utveckling, det kan bland annat göras genom feedback och belöning. 

Det är centralt att chefer är aktivt involverade i arbetet, det kan de göra genom att påvisa 

vägar, identifiera utvecklingsbehov, organisera samt att följa upp insatser och 

utbildningar. För att skapa en god lärmiljö är det av vikt att chefen har en uppfattning om 

att i sitt chefsuppdrag ingår det att se över frågor om medarbetarens utveckling och 

lärande. Chefen bör även vara medveten om att för att skapa en god lärmiljö sker lärande 

både på individ och organisationsnivå (Ellström, 2012). Det framkommer att ledarskapet 

behöver anpassas efter individen. Individanpassning är även någonting som Kyndt m.fl. 

(2012) diskuterar. Medarbetare går till jobbet av olika anledningar. Vissa går till jobbet 

främst på grund av instrumentella skäl som kan separeras från själva arbetet, exempelvis 

lön, andras motivation till att gå till jobbet hänförs till interna aspekter som är inbyggda i 

arbetet. Individens motivation är därför någonting som är kopplat till lärandet som sker 

på arbetsplatsen (Kyndt m.fl. 2012). Ghee Soon och Chan (2003) beskriver i sin studie 

att möjligheter, resurser samt organisatoriskt och socialt stöd inte alltid räcker för att 

individen ska utveckla sin kompetens. Dessa faktorer bör till viss del ses som 

grundläggande men det centrala här anses vara individens generella attityd och den 

upplevda självförmågan. I dessa sammanhang skriver Ghee Soon och Chan (2003) att 

chefen har makt och ansvar att tillgodose detta genom att bland annat få individen att 

förstå de positiva konsekvenserna som utvecklingen kan resultera i (a.a.). Det 

framkommer att feedback är en del av den kommunikation som utspelar sig inom 

organisationer. Feedback ses som relevant för medarbetares fortsatta utveckling och 

lärande. 

Feedback 

Tidigare forskning påvisar att feedback kan ha positiva effekter på lärande om feedbacken 

hanteras och förmedlas på ett bra sätt. Genom feedback kan chefen förmedla uppmuntran, 

stöd, utvecklingsmöjligheter samt skapa förutsättningar för feedback och kommunikation 

inom hela organisationen.  

Bassous (2015) skriver att arbetet till viss del bör vara krävande och utmanande för att de 

anställda ska kunna vidareutveckla sin kompetens och kunskap. I arbetet behöver de 

anställda få ta del av feedback och bekräftelse samt stöd och uppmuntran och ansvaret 

ligger till stor del på chefen. Linderbaum och Levy (2010) förklarar att feedback är en 

central del inom arbetsmiljön och att det är viktigt att förstå de individuella skillnaderna 

som finns när det gäller att ta emot och använda sig av feedback. Feedbacksituationen 

påverkas av både den som ger feedback och den som tar emot den. Givaren är ansvarig 

för att förmedla feedback på rätt sätt samt att mottagaren är ansvarig för att ta tillvara på 

den feedback som förmedlas (a.a.). 

Richardson (2010) påvisar undersökningar som gjorts inom organisationer som infört 

olika typer av feedbackmodeller. De tillfrågade cheferna ansåg att dessa modeller har 

bidragit till den egna och medarbetarnas utveckling genom att skapa ett bra klimat för 

feedback. Ilies och Judge (2005) påpekar att feedback är inte bara positivt utan det finns 

även negativ feedback som bidrar till att framkalla negativa prestationer. Det kan påverka 

medarbetare på flertal olika sätt som kan ge negativa effekter på både prestation och 

välmående (Ilies & Judge, 2005).  

Hattie och Timperley (2007) menar att när feedback har rätt innehåll och ges vid rätt 

tillfälle resulterar det i positiva effekter på lärandet. Belschak och Den Hartog (2009) 
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betonar även att chefen bör välja rätt miljö vid redogörelsen av feedback för en 

medarbetare (a.a.). Utbytet mellan medarbetare och chef är den mest förekommande 

feedbacken (Bloom & Hautaluoma, 1987). Greller (1980) konstaterar att medarbetare och 

chefer är överens om att att feedback från chefen är av störst betydelse. Chefen ska ge 

den hjälp som medarbetare behöver för att utvecklas och ge dem de redskap som behövs 

för att ha möjlighet att utvecklas i det dagliga arbetet inom organisationen. Det involverar 

individuell feedback och coaching (Greller, 1980). Stelter (2012) kommer i sin studie 

fram till att coachning är ett sätt att hjälpa medarbetare att utveckla sitt lärande i det 

dagliga arbetet. Det är något som Theeboom, Beersma och van Vianen (2013) förstärker 

i sina meta-analys då de kommer fram till att coaching skapar utveckling av medarbetare 

inom organisationen. Genom ett coachande ledarskap så mår medarbetarna bättre, 

presterar bättre, får en bättre förmåga att hantera hinder, får en positiv attityd till sitt arbete 

och ökar sin förmåga att nå mål (a.a.). Även Lancaster och Di Milia (2015) diskuterade 

fördelarna med att som chef använda sig av coachning. Coachning ansågs som 

fördelaktigt för att integrera lärandet som sker samt att utvidga medarbetares lärande. 

Frågeställningen som uppsatsen behandlar är: Hur skapar chefer förutsättningar för att 

främja medarbetares lärande? För att besvara frågeställningen har vi valt att studera ett 

antal faktorer som framkommit ur den tidigare forskningen då vi anser att de är 

återkommande. Faktorerna som kommer att studeras utifrån den tidigare forskningen och 

ingå i analysen av ampirin är; lärande, kultur, miljö samt kommunikation.  
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Teorin som kommer att användas i arbetet är Illeris (2004) teori om lärmiljö. Valet av 

teori baserades på att uppsatsens problemområde ligger i att undersöka just lärmiljön 

inom en organisation där syftet är att studera hur chefer kan främja medarbetares 

lärande. Därav sågs teorin som relevant för uppsatsen. Illeris är sedan tidigare bekant 

inom området genom hans väletablerade teori om lärandets tre dimensioner, se Illeris 

lärtriangel (Illeris, 2007).  

A model for learning in working life 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är Illeris (2004) teori: “A model for learning in 

working life”. Illeris (2004) beskriver i sin teori tre dimensioner av lärande. Teknisk-

organisatorisk lärmiljö är en av dimensionerna, vilken redogör för de teknisk-

organisatoriska krav som riktar sig mot medarbetarna för ett specificerat jobb. 

Dimensionen omfattar bland annat variation i arbetet, arbetsinnehåll, möjlighet till social 

samverkan och belastningsgrad. Sociokulturell lärmiljö är den andra dimensionen och 

inkluderar; traditioner, normer, värderingar och sociala processer. De sociala relationerna 

som individerna omfattas av framhävs och de kulturella förbindelserna som skapar 

verksamheten. Illeris (2004) förklarar att tredje dimensionen benämns som medarbetarens 

lärprocess, den inkluderar de lärandes socialisation, egna medvetenhet och 

framtidsperspektiv. Medarbetarnas anställningstid, utbildning och sociala bakgrund är 

enligt Illeris avgörande för hur dessa tre faktorer formas för varje individ. Lärprocessen 

skildras som en människas oavbrutna lärande som baseras på tidigare erfarenheter. Med 

andra ord så sker medarbetares lärprocess i samband med antingen den teknisk-

organisatoriska lärmiljön eller sociokulturella lärmiljön (a.a.) 

 

  

 

Figur 1. Illeris modell över medarbetarens lärande på arbetsplatsen, översatt till svenska 

samt modifierad (Illeris, 2004) 

Illeris (2004) tydliggör att nyanseringen mellan de två dimensionerna av lärmiljöer 

baseras på att de utvecklas och drivs av olika krafter. Illeris framhåller för de 
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sociokulturella aspekterna: "it is in particular social and cultural matters that are important 

for learning possibilities”. Illeris sociokulturella citat tolkas som, att de sociala och 

kulturella frågorna är viktiga för lärandet, att det är via samspelet med andra och kulturens 

utformning som driver lärandet framåt. De teknisk-organisatoriska aspekterna beskriver 

Illeris som “it is primarily market and technological conditions that determine the 

conditions” (Illeris 2004, s. 432). Anförandet tolkas som att Illeris syftar på de faktorer 

som bestämmer villkor och riktlinjer för lärandet. Utifrån det anser vi att det finns en viss 

skillnad mellan de drivkrafter som Illeris menar att lärmiljöerna drivs av. Vår tolkning är 

att den sociokulturella lärmiljön drivs framåt av de “mjuka faktorerna”, exempelvis 

socialt samspel, kultur och det informella lärandet. Den tekniska lärmiljön drivs av de 

“hårda faktorerna”, exempelvis det formella lärandet och utformandet av arbetsmiljön. 

Teknisk-organisatorisk lärmiljö 

Illeris (2015) beskriver att den teknisk-organisatoriska lärmiljön innefattar de 

kvalifikationskrav som arbetsplatsen ställer på medarbetaren som teknisk-organisatoriskt 

system. Lärmiljön omfattar förhållande såsom; arbetsbelastning, arbetsinnehåll, 

kvalifikationsutnyttjande, möjlighet till autonomi, möjlighet till social interaktion samt 

på vilket sätt och i hur hög grad arbetet belastar medarbetaren (a.a.). Utifrån modellen 

kommer vi att undersöka variation i arbetet genom att studera lärandeaktiviteter som i sin 

tur kan leda till variation i arbetet då individen lär sig nya moment. Arbetsinnehåll 

kommer vi undersöka genom att studera formella utbildningar, olika lärandemöjligheter 

samt hur medarbetarens arbetsuppgifter påverkas. Möjlighet till social samverkan 

studeras genom att titta på faktorer som; informellt lärande, strukturen på arbetsmiljön 

samt olika former av aktiviteter. Belastningsgrad kommer att tas i beaktning genom att 

studera arbetsbelastningen samt olika faktorer som kan underlätta arbetsbelastningen. 

Den tekniska organisatoriska lärmiljön kommer att studera enligt ovanstående faktorer. 

Det kommer göras då vi anser att chefen har en möjlighet att skapa förutsättningar för 

medarbetarens lärande. Exempelvis genom att minska arbetsbelastningen för att göra det 

möjligt för medarbetaren att delta i lärande. 

Sociokulturell lärmiljö 

Illeris (2015) förklarar att den sociokulturella lärmiljön handlar om förhållanden såsom; 

värderingar, traditioner och normer. Lärmiljön behandlar även sociala grupperingar samt 

sociala processer. Den sociokulturella lärmiljön inkluderas av traditioner, normer och 

värderingar (a.a.). Vi har valt att slå samman dessa begrepp till begreppet 

organisationskultur då Jacobsen och Thorsvik (2014) förklarar att organisationskultur 

innebär att det skapas normer och att beteenden som ligger i linje med organisationens 

strategi premieras. En gemensam organisationskultur innebär för medarbetaren 

upplevelsen av ett sammanhang och där de delar grundläggande antaganden (a.a.). 

Med sociala processer och sociala grupperingar syftar vi på den sociala interaktionen som 

sker på arbetsplatsen mellan chefen och medarbetarna samt medarbetarna sinsemellan. 

Vi kommer att applicera detta på vår studie genom att studera faktorer som; 

organisationskultur, kommunikation, informella lärandet samt sociala processer och 

grupperingar. Vi anser att chefen har möjlighet att skapa förutsättningar för 

medarbetarens lärande inom den sociokulturella lärmiljön. Chefen kan göra det genom 
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att exempelvis främja det sociala samspelet på organisationen samt påverka organisations 

kultur.  

Medarbetarens lärprocess 

Medarbetarens lärprocess kommer att studeras utifrån ett chefsperspektiv då det 

perspektivet är genomgående för uppsatsen. Vi har valt att placera in chefen i Illeris 

triangeln strax ovanför dimensionen medarbetarens lärprocess. Det gjorde då Illeris 

(2004) förklarar att medarbetarens lärande antingen sker inom den teknisk-

organisatoriska lärmiljön eller den  sociokulturella lärmiljön. Båda lärmiljöerna kan 

finnas inom organisationen men medarbetarens lärande kan endast vara aktivt inom en 

lärmiljö i taget (Illeris, 2004). Triangeln har vänts och upp och ner för att få ett tydligare 

fokus på lärmiljöerna. Även medarbetarnas lärprocess kommer som ovan nämnt inte ses 

ur ett individperspektiv utan från ett chefsperspektiv. Modifikationerna gjordes för att 

kunna applicera teorin på vår specifika studie. 

Syftet med studien är att undersöka hur chefer arbetar med att skapa förutsättningar för 

att främja medarbetares lärande. Teorin kommer att användas för att undersöka studiens 

syfte. Teorin är relevant för att lättare få syn på olika lärmiljöer som kan förekomma inom 

organisationer. Genom att applicera Illeris teori om lärmiljöer på empirin är syftet att 

utkristallisera relevanta faktorer som kan påverka medarbetarens lärande. Faktorerna som 

hittas kommer att kategoriseras in under antingen sociokulturella lärmiljön eller den 

teknisk-organisatoriska lärmiljön för att tydliggöra resultatet. Tanken är att de faktorer, 

som utifrån den tidigare forskningen är relevant för arbetet, kommer att placeras i 

respektive lärmiljöerna. Användandet av teorin bidrar till förståelse för empirin samt ökar 

relevansen för de faktorer som hittas.  
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METOD 
I följande avsnitt redovisas de metodval som legat till grund för studien. Inledningsvis 

kommer studiens metodologiska tillvägagångssätt samt de val och avgränsningar som 

gjorts att redovisas. Studiens planering och genomförande kommer att beskrivas med 

hjälp av sju underrubriker. I avsnitten beskrivs urval av informanterna, insamling och 

transkribering av den insamlade empirin samt hur denna empiri har tolkats. 

Metodologiska utgångspunkter 

Nedan beskrivs de metodologiska utgångspunkter som har varit av relevans för studien. 

Avsnittet är indelat i två underrubriker, inledningsvis förklaras det hermeneutiskt 

perspektivet som följs av den kvalitativa ansatsens. Dessa två delar har legat till grund för 

uppsatsens metod. 

Hermeneutiskt perspektiv 

Världen uppfattas som tolkande utifrån ett hermeneutiskt perspektiv vilket dels kan 

handla om att tolka, förstå och förmedla (Thurén, 2007). Genom att använda sig av den 

metodologiska utgångspunkten kan en forskare bilda sig en förståelse för en individs 

agerande genom att studera och tolka det empiriska materialet (Bryman, 2011). Då syftet 

med studien är att ta reda på informanternas egna perceptioner av ett ämne utgör 

hermeneutik en passande utgångspunkt för att tolka det kvalitativa materialet. Då en 

kvalitativ forskningsintervju vill få fram en nyanserad skildring av informantens tillvaro 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

Kvalitativ ansats 

Uppsatsen är baserad på en kvalitativ ansats. Metoden är avgörande för insamling av 

materialet anser Bryman (2011). Det beror på att det finns ett flertal olika instrument som 

kan användas. Inom den samhällsvetenskapliga forskningen står valet ofta mellan 

kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. David och Sutton (2016) förklarar att valet av 

metod beror på syfte, frågeställning och vad som vill uppnås med studien. Den kvalitativa 

forskningen fokuserar på meningar, betydelser och sammanhang och som 

forskningsstrategi är metoden induktivistisk, konstruktivistisk samt tolkande. 

Kvalitativmetod valdes då uppstatsens utgångspunkt var att få en djup och subjektiv syn 

på ämnet som vi valt att studera. Inom denna forskningsmetoden berättar Bryman (2011) 

att ett mindre antal respondenter väljs ut jämfört med andra metoder, detta då kvalité står 

framför kvantitet. Inom kvalitativmetod utförs oftast intervjuer eller observationer och 

syftet är att få mer personliga erfarenheter, åsikter och tankar (a.a.). Då urvalsgruppen är 

relativt begränsad i antal är det av vikt att ha i åtanke att det kan medföra svårigheter i att 

generalisera. För att dra generella slutsatser behöver urvalet vara representativt vilket inte 

ligger i enlighet med vårt syfte. Dock skriver Bryman (2011) att vissa generalisering kan 

göras i relation till empirin och till den population som informanterna tillhör. Vi valde 

här att genomföra semistrukturerade intervjuer. Anledning till att den kvantitativa 

metoden inte valdes är att den enligt Backman (2016) utgår mer ifrån kvantifierbar data i 

form av numeriska observationer och det ansågs inte relevant för vårt syfte. 
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Planering och genomförande 

När det kommer till planeringen och genomförandet av studien behandlas här den 

insamlade och analyserade empirin som legat till grund för uppsatsen. Hur informanterna 

har valts ut samt tillvägagångssättet för att få fram materialet och sedan hur materialet har 

använts. Avsnittet avslutas med att beskriva hur de etiska övervägandena har tagit sig 

uttryck i uppsatsen. 

Urval 

Första steget i urvalsprocessen var att finna organisationer inom den privata sektorn i det 

valda området. Kontakt togs via e-post med ett flertal företag där vi hade aningar om att 

någon form av utbildning och lärande skedde på arbetsplatsen. Det säkerställdes vid första 

kontakt. När ett flertal arbetsplatser hittats som uppfyllde kriterierna, togs vidare kontakt 

med organisationen för att tillhandahålla kontaktuppgifter till möjliga informanter. Vid 

sökandet efter informanter inom organisationerna var kriterierna att individen skulle ha 

någon form av chefsposition vilket innebär ett visst inflytande i organisationen, 

personalansvar samt inblick i organisationens utbildnings- och lärandeinsatser Nedan 

presenteras en urvalsbild över informaterna, vi uppfattar inte att informationen nedan har 

någon betydelse för resultat men för läsvänligheten har vi valt att presentera informaterna. 
Urvalsmetoden som använts är målinriktat urval. Det har strategiskt valts ut deltagare 

som ansåg vara relevanta för syftet med uppsatsen (Bryman, 2011). Det innebär att det är 

vi som forskare som väljer ut informanterna som anses bäst lämpade för att svara på 

frågeställningen utifrån kriterierna ovan. Vid den första kontakten via e-post beskrev vi 

kortfattat studiens syfte samt vilka informanter som skulle vara av relevans för studien. 

Det resulterade i kontaktuppgifter till sju möjliga informanter som även de kontaktades 

via e-post där missivbrevet utgjorde innehållet (se bilaga I). Vi fick återkoppling av sju 

företag som ville medverka, vid återkopplingen bokades dag och tid för intervju med 

informanterna. Av etiska och äkthetsskäl valdes en av dessa sju informanter ut till 

pilotundersökning på grund av att individen är en av våra tidigare arbetsgivare. Denna 

intervjun är därför inte inkluderad i studien. De resterande sex intervjuerna är baserade 

på subjektiva berättelser och upplevelser utifrån hur cheferna arbetar med förutsättningar 

för medarbetarnas lärande. Det resulterar i ett mindre urval vilket gör det svårt att dra 

generella slutsatser. Syftet med studien är dock inte att generalisera utan det är ett 

medvetet val att intervju chefer och titta på det subjektivt och det unika. 

 

 
Figur 2: Överblick av de intervjuade informanterna.  
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Instrument 

Utifrån valet av kvalitativ metod finns det ett flertal val att ta ställning kring. I studien 

genomfördes en till en intervju med informanterna. Valet av metod gjordes utifrån den 

metod som ansågs vara bäst lämpad för vårt syfte, målet var att fånga in den enskildes 

uppfattning (David & Sutton, 2016). Intervjuformen som användes i studien var en 

semistrukturerad intervju med tillhörande intervjuguide (se bilaga II). Intervjuguiden 

utformades med syfte att få svar på forskningsfrågan. David och Sutton (2016) förklarar 

hur intervjuer kan struktureras och utifrån deras resonemang strukturerade vi 

intervjuguiden med ett visst antal uppvärmningsfrågor för att skapa ett förtroende till 

intervjupersonen och för att få fram faktiskt data som kan vara av relevans för resultatet. 

För att få fram ett resultat i enlighet med forskningsfrågan följer sedan kärnfrågorna, för 

att konkretisera dessa kan det vara lämpligt att ha följdfrågor och klargörande frågor där 

intervjupersonen får ge exempel eller förankra frågan till arbetslivet. Kärnfrågorna 

baserades på tre teman. Teman var lärmiljö, kommunikation samt informellt och formellt 

lärande. Idén var att teman skulle utgöra ett stöd under intervjutillfällena. Det 

formulerades sedan frågor till varje tema som vi utgick ifrån under intervjuerna. Kvale 

och Brinkman (2014) betonar fördelarna med kategorier i en intervjuguide. Exempelvis 

att inleda intervjun med vida frågor för att på det sättet låta informanten skildra området 

övergripande. 

Framhävandet av intervjupersonens delaktighet i intervjun är också av relevans vid 

genomförandet enligt jfr David och Sutton (2016) därav valdes en semistrukturerad 

intervju men även för att framhäva intervjupersonens tillförlitlighet. Avsikten med en 

semistrukturerad intervju är att det ska finnas utrymme för relevanta följdfrågor som kan 

anpassas efter informantens svar. Frågorna behöver inte heller ställas i en specifik ordning 

utan flexibilitet förekom under genomförandet (Fejes & Thornberg, 2015). 

Standardiseringen och strukturen på intervjuer kan variera inom den kvalitativa metoden 

och anpassas efter syfte och frågeställning (David & Sutton, 2016). Anpassning av den 

semistrukturerade intervjun gjordes genom att ha en låg grad av struktur med syfte att låta 

informanten bestämma över dialogens flöde till viss del. Intervjuerna var även 

ostandardiserade då vi ville ha öppna svar med hög grad av detaljrikedom och djup jfr 

(David & Sutton, 2016). 

När intervjuguiden var sammanställd genomfördes en pilotundersökning vilket 

förespråkas av David och Sutton (2016). Frågorna som ställs ligger till grund för 

interaktionen med informanten och felformulerade frågor kan leda till felaktig 

information. Första steget i processen var att visa teman och frågor för experter vilket i 

vårt fall var vår handledare. Andra steget var att genomföra pilotundersökningen på en 

relevant person för studien. Syftet med pilotundersökningen var att säkerställa att 

intervjufrågorna var begripliga och etiska då språket och den gemensamma förståelsen 

för frågorna är en central del av intervjun. Även att tillräcklig tid för intervjun var avsatt 

samt att få oss bekväma i intervjusituationen jfr (David & Sutton, 2016). Efter 

pilotundersökningen förekom en viss revidering av intervjuguiden som till största del 

bestod av omformulering av vissa intervjufrågor. 

Genomförande 

Innan genomförandet är det vissa praktiska detaljer som Bryman (2018) anser är av 

relevans att fundera kring. För att underlätta tolkningen och förståelsen av 
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intervjupersonens svar bekantade vi oss därför med miljön och sammanhanget som 

intervjupersonen befann sig i. Vi försäkrade oss att de material och instrument som 

användes vid operationaliseringen var fullständigt, för att intervjupersonen skulle få en 

professionell uppfattning av intervjun (a.a.). Valet av intervjukontext valdes av våra 

informanter för att de skulle känna sig mer bekväma med situationen. Det ledde till att 

alla intervjuer genomfördes hos respektive organisation. Samtliga intervjupersoner hade 

avsatt 60 minuter för intervjun. Varje intervju tog cirka 45 minuter att genomföra.  

Vi var båda närvarande vid intervjuerna och intervjun delades upp för att båda skulle vara 

delaktiga. Vid genomförandet av kvalitativa intervjuer var vi som intervjuare intresserade 

av både det som intervjupersonen säger samt hur det sägs (Bryman, 2018) För att fånga 

in det spelades intervjun in samt en viss form av anteckning förekom för att fånga upp 

aspekter som inte fastnar på ljudfil. För att inte bli distraherad av att föra anteckningar 

under samtalet, antecknade personen som inte ställde frågorna. För att säkerställa så att 

inget material skulle gå förlorat spelades intervjun in på varsitt inspelningsinstrument. 

Uppdelningen av intervjun gjordes innan genomförandet för att båda skulle vara delaktiga 

och för att vi skulle känna oss bekväma med frågeområdena. Uppdelningen innebar att vi 

ansvarade för vartannat tema.  

Vid genomförandet av intervjun utgick vi ifrån Kyléns (2004) trattmodell för att få en 

tydlig struktur på genomförandet. Genom att använda trattmodellen fick intervjun sex 

steg, den började öppet för att sedan bli mer inträngande i mitten för att sedan avslutas 

öppet. Vid det första steget var det upp till oss, intervjuare, att presentera oss och berätta 

syfte och avsikt med intervjun. Då vi var två stycken som intervjuade var det viktigt att 

båda fick presentera sig själva och sin roll i sammanhanget. Även Kvale och Brinkmann 

(2014) anser att intervjuns inledande minuter är centrala och intervjun bör inledas med en 

orientering där intervjusituationen definieras, syftets delges samt användningen av 

inspelningsinstrument tydliggörs. Innan genomförandet skall det även finnas utrymme för 

intervjupersonen att ställa frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Det var något som 

tillgodoseddes. Enligt Kylens (2004) trattmodell var nästa steg att låta informanten svara 

fritt på en fråga eller ett frågeområde. Vi inledde därför intervjun med att be informanten 

besvara hur en vanlig arbetsvecka såg ut. Därefter vid steg tre var det upp till oss att ställa 

följdfrågor så att svaren blev konkreta, preciserade och begripliga. Det tillgodosågs 

genom att intervjuguiden var strukturerad i teman, vilket möjliggjorde att följdfrågorna 

individanpassades efter informantens svar. Det görs på bästa sätt genom att be om 

exempel som är färska eller att sammanfatta det som informanten precis har sagt för att 

kontrollera att situationen uppfattats korrekt (a.a.). En återkommande följdfråga blev 

därför att be informanten att förankra sitt svar i ett exempel, alternativt en händelse. När 

vi passerat alla frågeområden gjordes en snabb sammanfattning vid steg fem för att sedan 

återge undersökningens syfte än en gång. Det sista steget var att tacka informanten för 

dess medverkan, förklarade vad som händer härnäst och om det fanns möjlighet att 

återkomma ifall frågor eller funderingar skulle uppstå (Kylén, 2004). Vid avslutningen 

av intervjun gavs även möjligheten till informanten att delge sitt intresse av att ta del av 

den inspelade ljudfilen samt den slutgiltiga versionen av uppsatsen. Fyra av 

informanterna ville ta del av den slutgiltiga uppsatsen.  

Vid genomförandet av intervjun togs hänsyn till den maktsymmetri som råder jfr (Kvale 

& Brinkmann, 2014) En forskningsintervju är inte en helt öppen och fri dialog mellan 

jämlika parter utan ett specifikt professionellt samtal. Några av de maktasymmetrier att 

ta hänsyn till är att intervjun är förenad med en asymmetrisk maktrelation där intervjuaren 
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har vetenskaplig kompetens, inleder och avslutar samtalet samt definierar och väljer 

inriktning. Det var någonting som fanns i åtanke vid genomförandet då intervjun bör ses 

som en instrumentell dialog och syftet var att få tillgång till berättelser och beskrivningar 

i enlighet med problemområdet (a.a.).   

Insamling och transkribering 

Vid planering av processen hade vi i åtanke Brymans (2018) resonemang om att 

transkribering är en mycket tidsödande process som innefattar producerandet av mycket 

textmassa som sedan ska analyseras. Bryman (2018) råder forskare att inte vänta med 

analysen av den kvalitativdatan utan att successivt påbörja analysen innan alla 

intervjuerna är genomförda och transkriberade. Vi valde därför att transkribera 

intervjuerna efterhand under processens gång och för att försäkra oss om kvalién på 

transkriberingen samt för att undvika felaktigheter som Bryman (2018) diskuterar kan 

uppstå vid oavbruten transkribering. Transkriberingen varvades därför med annat 

uppsatsarbete för att säkerställa kvalitén. Processen underlättades genom att vi var två 

personer, vilket innebar att vi transkriberade tre intervjuer vardera. 

För att underlätta transkriberingen valdes intervjun att spelas in på en anpassad 

inspelningsapp på telefonen för att förenkla transkriberingen genom funktioner som; start, 

stopp och tillbakaspolning som är anpassade efter arbetssättet. Bryman (2018) skriver att 

transkribering är en skriftligt återberättande av tal och då talspråk ibland kan te sig lite 

otydligt i text kan vissa redigeringar göras för att intervjupersonen inte ska uppfattas som 

icke kompetent för läsaren. Det förekom i vissa fall under vår transkribering, dock lades 

mycket vikt vid att säkerställa att innebörden fortfarande var densamma. Ytterligare 

situationer som stöttes på under transkriberingen var bortfall av ord från intervjuperson. 

Bryman (2018) diskuterar tillvägagångssättet vid transkribering vid dessa tillfällen och 

genom dessa råd valde vi att anteckna att det saknades ord istället för att anta ord. 

När transkriberingen var klar skrevs intervjuerna ut i sin helhet och korrigerades av båda. 

Personen som inte transkriberat lyssnade även igenom ljudfilen och säkerställde att 

transkriberingstexten överensstämde med ljudfilen för att säkerställa kvalitén. De sex 

intervjuerna resulterade i 35 sidor intervjutext. 

Artikelsökning 

För att skapa en teoretisk bas genomfördes en litteratur- och artikelgenomgång. Seuring 

och Gold (2013) förklara att ett betydelsefullt steg i en forskningsstudie är en 

litteraturgenomgång. Bryman och Bell (2013) menar på att genomgången ämnar att 

illustrera vad som tidigare har studerats inom det valda ämnet. Genom 

forskningsgranskningen förstod vi att det finns mycket studier kring vårt valda område, 

lärmiljö. Vi valde därför en teori för att kunna navigera oss bland materialet men även för 

att formulera ett intressant syfte och problemformulering vilket Merriam (1994) förklarar 

är något av forskningsgranskningens syfte. 

Seuring och Gold (2012) förklarar att den metod som används mest frekvent vid sökandet 

av vetenskaplig forskning är via databaser genom sökord. Universitetsbibliotekets 

databaser var det verktyg som användes främst för att finna vetenskapliga artiklar, Eric 

och Psycinfo var de som användes flitigast. Learning, restrictive learning, expansive 

learning, learning environment, condition for learning. Dessa användes i kombination 

med workplace eller employee för att fånga in lärande på arbetsplatsen och för att 
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selektera bort lärande i bland annat skolmiljö. Avgränsning av artiklarna gjordes så att 

enbart Peer-Reviewed träffar mellan årtalen 2000-2018 visades. Uppsatsen 

kompletterades med ytterligare två artiklar som adderades i efterhand. När lämpliga källor 

hittades utökades sökandet då vi undersökte deras referenser för att erhålla mer litteratur, 

det är ett bra tillvägagångssätt enligt Bryman och Bell(2013) för att expandera sökandet.  

Analys 

För att skapa en objektiv bild av det empiriska materialet användes en kvalitativ 

innehållsanalys för att analysera materialet. Kvalitativ innehållsanalys innebär att 

forskaren vill koda texten i termer av teman och ämnesområde. Ett tolkande perspektiv 

behöver utgås ifrån då kodning vid en kvalitativ innehållsanalys är av tematiskt slag, det 

för att utforska empirin mer djupgående (David & Sutton, 2016). David och Sutton, 

(2016) beskriver kodning som en process inom kvalitativ innehållsanalys där koder 

appliceras på textstycken för att se likheter och skillnader mellan olika texter. Det gjordes 

genom att vi skrev ut intervjuerna och började bearbeta textmassan. En kodningsmall 

skapades för att identifiera alla koder som skulle kunna appliceras på den transkriberade 

datan. Inom kodningsmallen hade vi både förvalda koder samt koder som uppkom under 

processens gång jfr (David & Sutton 2016). De förvalda koderna var lärande, kultur, miljö 

samt kommunikation. Koderna utökades och reviderades till viss del och de slutgiltiga 

koderna som framkom ur textmassan blev; informellt lärande, formellt lärande, 

organisationens kultur och miljö, kommunikation, feedback, tid och ledarskap. Vi valde 

att använda oss av olika färger för olika koder för att lättare kunna urskilja likheter och 

skillnader i texterna och för att sammanställningen av de relevanta koderna skulle blir 

lättare. Koderna som användes var; formellt lärande, informellt lärandet, tid, ledarskap, 

miljö, kultur, kommunikation och feedback. Koderna innebär nyckelord, uttryck och 

teman som bekräftar eller förkastar den information som framkommer ur det 

transkriberade materialet. Kodning är behjälplig för att reducera textmassan, detta då den 

hjälper till att framhäva de textstycken där centrala teman återkommer. Genom det kunde 

vi rikta vår uppmärksamhet mot det området som anses vara mest centrala (a.a). 

Tillförlitlighet och äkthet 

Bryman (2018) förklara att utifrån den forskningsstrategi som väljs måste kriterierna 

realibitet och validitet anpassas. Ett flertal kvalitativa forskare har antagit en ståndpunkt 

angående denna fråga. En av dessa går ut på att assimilera validitetet och 

realibitetsbegreppen från den kvantitativa forskningen till den kvalitativa utan att ändra 

dess betydelse men att lägga mindre vikt vid frågor som rör mätning. Med det sagt så 

ersätts begreppen validitet och reabilitet med tillförlitlighet och äkthet vid en kvalitativ 

forskningsstrategi, vilka är de begrepp som vi valt att applicera på vår studie. Dessa 

begrepp valde vi att använda oss av då vi ansåg att dessa är mer applicerbara på vår studie. 

Det då mätbarhet inte är centralt i studien utan fokus ligger mer på att säkerställa 

tillförlitlighet och äkthet genom att belysa informantens djup. Fyra olika delkriterier 

består begreppet tillförlitlighet av; överförbarhet, möjlighet att bekräfta och styra, 

pålitlighet och trovärdighet. Överförbarhet handlar inte om att skapa bredd utan djup på 

den sociala verklighet som undersöks. Forskaren koncentrera sig på en mindre grupp 

människor som delar liknande egenskaper. Det andra delkriteriet innebär att forskaren 

behöver vara medveten om att det inte går att förverkliga en fullkomlig objektivitet. Det 

är av stor vikt att forskaren arbetar efter detta och tar hänsyn till det. Det betyder att vid 

genomförandet och vid framförandet av slutsatserna får inga egna värderingar vara 
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synliga eller påverka. Det som motsvarar begreppet reliabilitet inom kvalitativ forskning 

är tillförlitlighet. Med det menas att alla forskningsprocessens delar skall ha en klar 

beskrivning. Alla skall kunna granska och ta del av studiens tillvägagångssätt. Vid det 

fjärde och sista delkriteriet, trovärdighet, ska forskaren på ett trovärdigt sätt redogöra ett 

resultat som överensstämmer med den sociala verkligheten då den sociala verkligheten 

inkluderas i trovärdigheten (a.a.). 

Bryman (2018) fortsätter förklara att begreppet äkthet omfattas av fem del kriterier; 

ontologisk autencitet, katalytisk autencitet, pedagogisk autenticitet, taktisk autencitet och 

rättvis bild. Det första kriteriet, ontologisk autencitet, berör frågan om informanterna har 

fått en tydligare bild i samband med undersökningen om den sociala verklighet som de 

inkluderas av. Katalytisk autencitet lägger fokus på om studien har resulterat i att 

infomanterna har i någon form kunnat ändra sina situationer. Det tredje del kriteriet, 

pedagogisk autencitet, behandlar frågan om informanterna har förvärvat en bättre 

förståelse för hur andra individer i deras samvaro uppfattar den sociala verkligheten. 

Taktisk autencitet undersöker om informanterna i undersökningen haft möjlighet att 

kunna vidta åtgärder när behov inträffat. Det femte kriteriet, rättvis bild, koncentrera sig 

på att studien ska företräda en rättvis bild, vilket innebär att forskaren skall skildra en 

rättvis bild av informanternas åsikter och uppfattningar (a.a.). 

Lärandemiljö omfattar studiens problemområde vilket är högst relevant för 

organisationens medlemmars lärandeutveckling i dagens höga tillväxttakt. För att få djup 

i studien så fokuserade studien på en mindre grupp informanter. Vi har varit noga med att 

inte inkludera några egna värderingar eller åsikter samtidigt som vi är medvetna om att 

fullkomlig objektivitet inte går att uppnå. Mycket tid och engagemang har lagts för att 

utforma ett tydligt tillvägagångssätt så att läsarna skall ha möjlighet att granska studien 

och dess process. Studiens syfte framgår distinkt och besvaras, i resultatet redogörs en 

detaljerad och omfattande bild av det empiriska material. Studien anses med detta i 

beaktning som tillförlitlig. 

För att tillgodose äkthet i studien har vi försett våra informanter med den slutgiltiga 

uppsatsen samt gett de möjlighet att ta del av deras inspelade intervju. Genom det så 

uppfyller studien ontologisk-, pedagogisk-, katalytisk- och taktiskt autencitet. Det sista 

delkriteriet, rättvis bild, har beaktats då vi kontinuerligt under studien har strävat efter en 

objektiv och rättvis bild av informanternas uttalanden. Med hänsyn till det för att undvika 

egna värderingar och tolkningar av informanternas uttalanden har alla intervjuer 

genomförts tillsammans, spelats in och transkriberats. Syftet med tillvägagångssättet var 

att resultatet inte skulle bli styrt eller påverkat av en av oss, utan att utifrån den insamlade 

empirin bilda oss en gemensamma uppfattning.  

Forskningsetiska överväganden 

Under uppsatsens gång har hänsyn tagits till Vetenskapsrådet (2002) fyra etiska riktlinjer. 

Informationskravet innebär att förmedla relevant information till informanten och det har 

tillgodosetts genom att informera intervjupersonen angående syftet med studien. 

Ytterligare information som är av relevans att förmedla är; vilken uppgift som 

informanten har, vilka villkor som gäller samt att medverkan i studien är helt frivillig. 

Det har försäkrats framförallt genom missivbrevet där denna information gjordes 

tillgänglig för informanten, informationen upprepades också vid intervjutillfället. I 

missivbrevet framkom det även att uppgifterna som samlas in, inte kommer att användas 
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till något annat syfte än det forsknings ändamålsenliga samt information om vart studien 

kommer att publiceras. Det förmedlades för att etiskt förhålla sig till nyttjandekravet 

(a.a.). Även innan genomförandet av intervjun redogjordes syftet med studien, 

information om rätten till att avbryta eller dra tillbaka sin medverkan när som under 

processen, samt att rätten att neka att svara på vissa frågor. Dessa åtgärder vidtogs då 

rätten att själv bestämma över sin medverkan ingår i samtyckeskravet. Hänsyn till 

samtyckeskravet togs både i missivbrev samt i samband med intervjutillfället. 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver även konfidentialitetskravet som innebär att 

informanten ska hållas anonym. För att uppfylla kravet finns ingen information som kan 

vara etisk känslig eller bidra till igenkännande av informanten med i studien. Personnamn, 

företagsnamn och ytterligare personliga uppgifter som inte är relevant för studien tas 

därför inte med, detta för att informanten ej skall kunna identifieras. 

Konfidentialitetskravetet tillgodoses även genom att all information raderats efter 

publicering av uppsatsen.  

I samband med kontakten med de tilltänkta informanterna förmedlades även önskemålet 

om att få möjlighet att spela in intervjun. Det gjordes för att inte riskera att 

intervjupersonen ifråga inte vill bli inspelad vid själva intervjutillfället. Efter intervjun 

tillfrågades även informanterna angående intresset av ta del av den färdigproducerade 

studien i linje med vetenskapsrådet (2002). Intervjupersonen fick även möjlighet att visa 

sitt intresse av att ta del av den inspelade ljudfilen. 
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        RESULTAT 
Resultatet är uppdelat i sju rubriker för att det ska bli lättare för läsaren att förstå 

sammanhanget och hänga med i texten. Resultatets inledande avsnitt behandlar chefens 

möjlighet till påverkan av den miljö och kultur som finns på organisationen och som är i 

direkt kontakt med medarbetaren och dess lärande. Inom miljön utspelar sig formella och 

informella lärandeaktiviteter. I dessa aktiviteter utgör chefen en väsentlig roll då han 

eller hon genom sitt individuella ledarskap har möjlighet att påverka medarbetaren som 

individ och organisationen som helhet. Ett sätt att göra det är att använda sig av 

kommunikation och feedback. För att allt ovan ska kunna genomföras är tid en viktig 

förutsättning. 

Chefens påverkan på organisationens kultur och miljö 

Under intervjuerna belyste cheferna betydelsen av den kultur och miljö som omger 

medarbetaren i organisationen, att medarbetaren omges av en miljö som skapar 

förutsättningar för lärande på olika sätt. Chefen samt organisationen har ett ansvar i 

skapandet av denna miljö.   

 

Att det är okej att pröva och det är okej att göra fel. Man får aldrig lära 

sig något nytt om man bara fortsätter göra som man alltid har gjort förut. 

              - Chef 2 

Alla är delaktiga alla får vara med och bestämma, att det är en sån anda, 

jag trivs och vågar uttrycka det jag vill … att man kan få möjligheter.  

              - Chef 3 

Chef 2 och chef 3 poängterade att det är viktigt att skapa en miljö som präglas av lärande 

där möjlighet ges för nytänkande och tillvaratagande på individers idéer och förslag samt 

möjlighet till påverkan och inflytande. Det vill säga att chefen ser medarbetaren och att 

det resulterar i en tillit till medarbetarnas förmåga, att medarbetaren får möjlighet att testa 

och göra fel och att det är genom sådana möjligheter som lärandet utvecklas. Chefen kan 

påverka lärandemiljön för medarbetaren vilket kan främja lärandet.  

  

När chef 2, chef 3, chef 5 och chef 6 pratade om miljön på organisationen kom de in på 

organisationskulturen. De poängterade att det är av vikt att ha en kultur som förenar 

medarbetare med varandra genom sociala sammanhang då dem ansåg att det är viktigt för 

lärande. Hur cheferna arbetar med att skapa denna organisationskultur ter sig lite  
olika. Genom att lärande är en del av organisationskulturen kan chefen främja 

medarbetares lärande.  

 

Vi fyller på med nytt blod hela tiden och då letar vi ju också efter personer 

som är sugna på att bidra och delta för det förutsätter vi att våra 

medarbetare är för att vi överhuvudtaget skall kunna överleva. Att man 

vill lära och utvecklas. För hela vårt fundament har hela tiden varit att 

göra saker lite annorlunda än vad andra har gjort det, det ligger lite i vår 

organisations DNA.                                                                         - Chef 2
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Kulturen är viktigt även det billigaste alternativet vid rekrytering. För 

man ska ju inte vara dum och slösa pengar.                                   - Chef 6 

 

Chef 2 och chef 6 poängterar att organisationskulturen skall vara synlig redan vid 

rekrytering av nya medarbetare, att den individ som anställs har normer och värderingar 

som stämmer överens med företagets organisationskultur. Chefen kan bidra till kulturen 

via rekrytering av nya medarbetare. 

 

Viktigt att kontinuerligt jobba med organisationskulturen och inte endast 

vid anställningar.              - Chef 6 

 

Uppmuntra, lyfta och belysa rätt beteende tidigt liksom, det är också en 

saK som är framåtdrivande (...) vad vill vi uppnå tillsammans.     - Chef 5 

 

Chef 1 och chef 5 arbetar med organisationskulturen mer kontinuerligt och inte endast 

vid rekrytering och anställningar. Chef 5 poängterade att chefen kan skapa en kultur 

genom att premiera rätt beteende i ett inledande stadie av medarbetarens resa hos 

organisationen. Det sågs som viktigt att premiera och lyfta fram det beteende som ligger 

i linje med vad organisationen vill uppnå och dess värderingar. Detta för att skapa en 

kultur som främjar lärande.  

Omgivningen kan skilja sig från avdelning till avdelning … Vår avdelning 

har fått in lite yngre folk och det märks av, det smittar av sig, får man inte 

lite folk som tycker det är helt okej och vill köra på så smittar det av sig 

till de som är lite i mitten … Men på en annan avdelning så kanske det 

finns sju kritiker och en entusiast och där har man ju andra utmaningar, 

sälja in fördelarna.             – Chef 1

     

Chef 1 pratade på ett annat sätt om organisationskulturen, att inom organisationen finns 

det ett flertal subkulturer och att det kan skilja sig mycket mellan avdelningarna. Företaget 

arbetar inte aktivt med en gemensam kultur utan arbetar mer specifikt med kulturen bland 

de olika avdelningarna.  

 

Chef 5 och 6 poängterar vikten av att skapa en kultur och ett klimat som är involverade, 

där alla får vara delaktiga och göra sin åsikt hörd.  

Jag tror att det handlar mycket om att ha högt i tak att man få säga vad 

man vill, att man får utrymme för vad man tycker och tänker. Vi vill att 

alla ska hjälpa till och någonstans så är ju alla delaktiga i det här, skapa 

det här goa klimatet på arbetet …jag kan påverka detta genom att se 

individen och se till att den är delaktig i helheten.          – Chef 5
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Chef 5 menar att chefen kan skapa förutsättningar för att en medarbetare ska trivas på 

jobbet och att alla som är verksamma inom organisationen är betydelsefulla när det 

kommer till att skapa ett klimat som främjar lärande. Chef 5 gör det genom att visa 

uppskattning för medarbetarnas arbete och att inkludera individen i verksamhetens olika 

delar.  

Jag tror att man trivs på jobbet, är jätteviktigt. Att man skapar en kultur 

där man känner tillit och att man får vara med, Jag tror det är jätteviktigt 

och en grundförutsättning för att man ska våga både erkänna att jag 

behöver lära mig någonting och också vara närvarande till att ta emot ny 

kunskap.                                                                                 – Chef 6 

                            

För chef 6 innebär arbetstrivsel ett öppet arbetsklimat där medarbetaren känner att dennes 

arbete har betydelse och att individen får vara med och påverka, att organisationen har en 

inkluderande miljö. Viktigt var även att medarbetaren är mottaglig för ny kunskap både 

genom att organisationen tillhandager kunskapen samt att individen själv inser sitt 

kunskapsglapp.  

Chefens skapande av formella lärandeaktiviteter 

Lärande på arbetsplatsen omfattas dels av planerade lärandeinsatser, vilket benämns som 

formellt lärande. Det formella lärandet är förekommande inom samtliga organisationer 

men tar sig olika uttryck. Cheferna menar att det finns formella utbildningsinsatser inom 

organisationerna, vissa utbildningar är obligatoriska medans vissa är valbara. Chef 3 och 

chef 5 menar att det är viktigt att belysa de positiva effekterna och mål med de formella 

utbildningarna för medarbetarna. Det är viktigt för att medarbetarna ska utveckla sitt 

lärande.  

Där sitter vi medarbetare - chef och pratar om att vi ska nå dem här 

målen, vad innebär det för befattningen du har och vad innebär det för 

dig. Vad behöver du för att utföra detta. De diskussioner har man ju då. 

Och då får man sitta och bolla och då kanske man känner att jag skulle 

behöva det här eller det här och då får dem kolla i vår digitala 

utbildningskatalog … utbildningen behöver också rimma med det vi ska 

försöka uppnå.             – Chef 3 

                             

 Vissa utbildningar måste vi ha, exempelvis när det kommer lagkrav … 

bade vid de obligatoriska och valbara utbildningarna är det viktigt att 

medarbetaren förstår varför han eller hon går utbildningen.        - Chef 5  

 

Cheferna ovan diskuterar formella utbildningar, vissa formella utbildningar är valfria och 

kan ha ursprung i medarbetarnas engagemang medans vissa formella utbildningar är 

obligatoriska. Oavsett ifall utbildningen är valfri eller obligatorisk så krävs det ett 

engagemang och en kunskap till varför utbildningen genomförs. Här kan cheferna skapa 

förusättningar genom att förklara för medarbetaren varför utbildningen är relevant. Det 

är även viktigt att utbildningen ligger i linje med de individuella och de organisatoriska 

målen. Det vill säga att de utvecklingsinsatser som görs för medarbetaren måste matcha 

det som organisationen ska prestera.  
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Jag förutsätter att det kommer från dem. Vi vill inte mata folk. Jag 

förutsätter att du ansvarar för din utveckling och vi faciliteterar. 

Utvecklingen måste någonstans ske i linje med vad vi ska åstadkomma 

som bolag.              - Chef 2  

 

Efterfrågar man någon specifik utbildning och man tar det med sin chef 

och det är någorlunda i linje med det man någonstans i periferin kan ha 

nytta av det i sin arbetsroll och efterfrågar det så skulle jag säga att det 

skall  mycket till för att man inte skall få utbilda sig.          - Chef 4 

 

Chef 2 och chef 4 diskuterade de icke obligatoriska utbildningsmöjligheterna och anser 

att det är ett delat ansvar mellan chef och medarbetare. Som chef är det viktigt att delge 

de utbildningsalternativ som finns samtidigt som det är upp till medarbetaren att ta ansvar 

och initiativ för uppsökandet och utförandet av utbildningen. För att medarbetarna ska ha 

möjligheter till utbildning och lärande är det centralt att organisationen och chefen 

möjliggör för dessa lärandesituationer. 

Skapar man inte förutsättningar för ett lärande så blir folk inte särskilt 

sugna på att lära heller. Förutsättningar behöver finnas.              - Chef 3 

 

Chef 3 tycker att det är organisationens och chefens ansvar att skapa förutsättningar för 

lärande genom att påvisa lärandemöjligheter och att utbildning och lärande ska framhävas 

som något som anses viktigt och utvecklande för både individ och organisation.   

 

Cheferna belyste lärande och utbildning i arbetet, att konkreta utbildningsinsatser inte 

alltid är det mest förekommande utan att medarbetare istället får möjlighet att lära i det 

dagliga arbetet. Cheferna skapar förutsättningar för det genom att avsätta tid från det 

dagliga arbetet, samt möjliggör för dessa typer av aktiviteter.  

Och det största delen av lärandet sker enligt mig på sitt arbete eller bör 

ske varje dag på sitt arbete.           -  Chef 2 

 

(...) av det du ska lära dig så ska 70 % vara lärande i arbetet och 20 % 

har vi lite översatt i erfarenhetsutbyten eller nätverkande och 10 % lite 

mer rena klassrumsutbildningar.             - Chef 6  

Chefens skapande av informella lärandeaktiviteter 

När det formella lärandet har kartlagts blir det lättare att observera det informella lärandet 

som förekommer på en arbetsplats. Det informella lärandet kan ske separat men även i 

samspel med det formella lärandet. Det blir viktigt att chefen skapa lärandeakiviter för att 

lärandet ska kunna främjas genom både det formella samt det informella lärandet. 

När de formella utbildningsinsatserna diskuterades med cheferna så kom chef 3 och chef 

5 in på vikten av att det ges tid för reflektion, återkoppling och samtal med andra vid 

formell utbildning. 

Ibland behöver man ha uppföljning varje dag och ibland fungerar det på 

att ha återkoppling 3 veckor efter utbildningen, men kontinuerlig 
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reflection och samtal kring utbildningen är centralt.  Gör vi inte detta så 

vi inte upp så är det helt meningslöst och bortkastat.          - Chef 5  

 

Chef 5 menar att vid formell utbildning skapa tid och möjlighet för att utvärdera, tänka 

kritiskt och reflektera så skapas förutsättningar för det informella lärandet som ett 

komplement till det formella lärandet. Därför blir det viktigt att chefen skapar formella 

lärandeaktiviteter. Ytterligare förutsättningar för lärandet diskuterades av cheferna. De 

intervjuade chefernas medarbetare sitter i öppna kontorslandskap där närhet till kollegor 

finns och där det finns lätt till kommunikation och fysiska möten. De poängterar alla 

fördelar med att organisera arbetet på det sättet. 

Närheten till medarbetare leder till ett värdefullt erfarenhetsutbyte. 

                                                                                                        - Chef 4                                                                                                                                                                                                                                       

Sitter man ihop så lär man automatiskt av varandra, man hör hur den 

andra agerar och diskuterar och då kan man även själv flika in med 

tankar och ideer, men kan även fråga varandra.                            - Chef 3 

 

Genom att cheferna valt att organisera arbetet på det sätt, skapas förutsättningar för  

för medarbetarnas lärande genom dialog och samspel med andra. Detta då 

kommunikationen blir mer lättillgänglig vilket resulterar i ökad interaktion med andra 

medarbetare. När dessa sammanhang skapas, skapas också förutsättningar för det 

informella lärandet. Medarbetarnas närhet till kollegor framkom som någonting positivt 

samt att organisationen är organiserad för att främja det informella lärandet.  

 

 Vi har sådan fördel med att nästan alla medarbetare sitter i samma hus,  

 tack vare detta har vi anpassade miljöer utifrån vad det är för arbete man 

gör just den dagen och även närhet till varandra.         - Chef 4 

 

Chef 4 poängterar fördelarna med att ha organisationens medlemmar samlade under 

samma tak, ha öppna kontorslandskap samt att vissa arbetsrum är utformade efter 

aktiviteter som förekommer på arbetsplatsen vilket leder till interaktion som också 

främjar det informella lärandet. Genom att organisera arbetet såhär, skapas förusättningar 

för lärande.  

 

Flertalet av cheferna betonar det positiva i att de arbetar tvärfunktionellt inom deras 

organisationer.  

Vi har börjat jobba ännu mer tvärfunktionellt. Så detta interna 

erfarenhetsutbytet blir bättre. Men även externt erfarenhetsutbytet är 

någonting som vi vill jobba med.           - Chef 6  

 

Det tvärfunktionella arbetet innebär för dem ett erfarenhetsutbyte med anställda på olika 

nivåer. De anser att det är viktigt i egenskap av chef att skapa förutsättningar för 

medarbetarna att kommunicera med andra medarbetare och chefer för att främja och 

utveckla lärandet.  
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Chefens påverkan genom kommunikation och feedback 

Inom både formellt och informellt lärandet sker kommunikation i ett flertal sammanhang. 

Hur chefen kommunicerar med medarbetarna kan påverka lärandet. Cheferna framförde 

att valet av kanal måste anpassas beroende på innehållet i det som skall kommuniceras. 

Där de som chef måste lära sig att avgöra vart och hur olika saker skall förmedlas och 

kommuniceras för att budskapet skall förstås och endast beröra vederbörande. Då detta 

är relevant för att främja lärandet för medarbetarna. 

Det är också viktigt att inte ge kritik på fel sätt. Exempelvis är det ju 

 jättedumt att ge eller inte så smart att ge känslig kritik framför alla.    

                                                       - Chef 4 

Det beror lite på vad det gäller, är den informationen som jag kommer 

med positivt eller negativt laddat.                                                  – Chef 5  

                       

Chef 5 förklarar att beroende på vad det är som ska kommuniceras är det viktigt att 

reflektera kring hur och vart det förmedlas. Är det någonting positivt som ska förmedlas 

kan det finnas fördelar med att göra det exempelvis framför andra, detta för att lyfta 

prestationen. Är det däremot någonting negativt kan det finnas nackdelar att göra det 

framför andra medarbetare. Chef 4 ger ett tydligt exempel på det när denne pratar om 

förmedlandet av kritik till sina medarbetare. Chefen tänker då noga igenom var, när och 

hur kritiken skall kommuniceras.  

 

En del av kommunikationen utgörs av feedback där presenterandet av feedbacken måste 

ges med eftertanke för att det skall generera i lärande. Cheferna menar att en betydelsefull 

del av kommunikationen mellan medarbetare och chef är feedback. Feedback utgör en 

viktig del i lärandet och där chefen har en möjlighet att påverkan lärandet genom just 

feedback. Det förekommer olika synsätt bland cheferna hur de använder sig av feedback 

beroende på vilken organisation de är verksamma i. Dock är det vissa saker som är 

återkommande och centrala såsom reflektion och coachning. 

Så reflektion försöker vi ju få till och feedback är ju också en sån grej man 

skapar och det kräver ju också att man har ett gott klimat där man känner 

tillit och arbetsglädje för att man ska kunna ge och ta emot relevant 

feedback.                – Chef 6

                         

 … vi jobbar med coachning och feedback som ett del av ett lärande i det  

 dagliga arbetet ... att jobba med feedback inte bara på individnivå utan 

också gruppnivå, att man tränar sina grupper till att ge feedback till 

varandra och att ha en god feedback kultur i syfte att man lär varandra. 

                   - Chef 2   

                       

Chef 6 och chef 2 lyfter fram både feedback från chef till medarbetare med även den 

feedback som kan förekomma mellan medarbetarna, alltså både på individ och på 

gruppnivå. Chef 2 belyste även vikten av hur chefen kan bidra till en feedback-kultur 

inom organisationen genom att vara en förebild och skapa förutsättningar för en 

feedbackkultur. Chefen kan påverka lärandet genom att skapa en feedbackkultur. Även 
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de negativa aspekterna kring feedback diskuterades, att feedback inte bara genererar i 

positiva effekter.   

Tror det kan vara förödande att inte använda sig av feedback eller att man 

använda sig av dålig feedback exempelvis: om det aldrig märks när man 

gör något bra då tror jag det kan påverka negativt.                       - Chef 3 

 

Chef 3 uppmärksammade under intervjun att negativ feedback kan skapa dåligt klimat 

genom att inte uppmärksamma och ge återkoppling på de positiva beteenden som 

medarbetarna har. Chefen diskuterade även de negativa aspekterna av dålig feedback 

samt avsaknaden av feedback. 

Chefens möjlighet till främjande av lärande genom tid  

Ovanstående faktorer är väsentliga för lärande men för att dessa ska få utrymme är tiden 

en viktigt förutsättning för att lärande ska kunna ske, cheferna behöver därför frigöra tid 

för att lärande ska kunna ske. 

Cheferna ansåg att en av grundförutsättningarna för lärande är tiden, att det är viktigt att 

skapa tid och möjlighet för lärande och eftertanke. Det kom fram att cheferna arbetade 

med detta på olika sätt. 

Om vi tittar på vår support så har dem kompetenstimme, de öppnar inte 

sin telefon förrän 09. Så då finns det mycket tid och möjlighet för valfritt 

lärande under den första timmen.            - Chef 2 

 

Efter lunch har jag alltid kortare avstämning med mina medarbetare där 

vi går igenom det som varit och det som komma skall.          - Chef 4 

 

Cheferna arbetar med att skapa förutsättningar för lärandet genom att frigöra tid på olika 

sätt. Det framkom att chef 2 ger sina medarbetare möjlighet till lärande genom att frigöra 

en timme varje morgon för valfri kompetensutveckling. Timmen är schemalagd och 

återkommande. Chef 4 jobbar med kortare avstämningar under dagen där det skapas 

möjlighet för dialog och samarbete mellan medarbetarna. Avstämningen förekommer 

alltid men var, när och hur, varierar från dag till dag.  

 

Cheferna tog även upp hur tiden kan vara ett hinder för lärande, när tid inte frigörs för 

olika former av lärandeaktiviteter.  

Man måste ha tiden, tiden är nummer ett, att det finns avsatt tid för att 

lära sig. Jobbet måste skapa förutsättningar för att kunna lära sig. Har 

man då redan fullt så måste man ta bort annat för att få det att fungera 

                                                                                                        - Chef 1  

 

Tidsbrist kan påverka alla inom organisationen negativt, att det inte finns 

tid för reflektion, att man inte hinner träffas eller kan diskutera med 

andra.                                                                                             – Chef 3 
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Brist på tid är något som chef 1 och chef 3 anser kan vara ett hinder för lärande, att 

arbetsbelastningen inte ger tid för att lära samt att tid inte ges åt reflektion och 

bearbetning. Om tid inte avsätts för återkoppling och utvärdering anser chef 3 att 

effekterna av utbildningsinsatser minskar eller kan försvinna helt. Chef 1 menar att det är 

chefen och organisationen som måste skapa förutsättningar för att medarbetarna ska ha 

tid till att lära sig, genom att anpassa schemat och arbetsbelastningen.  

Chefens möjlighet till främjande av lärande genom 
ledarskap 

När samtliga delar är beskrivna är det av intresse att studera hur chefen kan påverka dessa 

delar genom ett mer specificerat ledarskap. Chefens ledarskap är genomgående i 

ovanstående rubriker men tar sig uttryck mer detaljerat här. Under intervjuerna framkom 

vikten av att använda ledarskapet som ett verktyg för att utveckla medarbetarnas lärande. 

Chefen kan via sitt ledarskap främja lärandet för medarbetarna. Chef 2, chef 4 och chef 5 

poängterade det coachande ledarskapet.  

För mig handlar det mycket om hur vi jobbar med coachning och feedback  

som ett del av ett lärande i det dagliga arbetet … använda de verktyg som  

finns kring coachande ledarskap, att inte jobba med rådgivning utan 

vända tillbaka frågorna.           – Chef 2 

                        

Man ska uppmuntra nya idéer, och uppmuntra att man provar nya saker 

för lärandet ligger mycket i att våga pröva.           – Chef 4 

   

Det coachande ledarskapet innebar för cheferna att svaren inte ges direkt till medarbetaren 

när han eller hon undrar över något utan att medarbetaren vägleds för att tänka och 

reflektera själv över situationen för att komma fram till en lösning. Att individen skall 

själv reflektera och prova sig fram. Det gör chefen för att utveckla individens kunskap. 

Cheferna betonade det individuella ledarskapet. Att det är viktigt att anpassa ledarskapet 

efter individen och ha kunskap och förståelse kring att alla individer är olika.  

Jag tror såhär att alla har olika drivkrafter på ett jobb, vissa är på jobbet 

för att göra karriär, vissa inte. Det krävs nog rätt mycket individuellt 

ledarskap … vissa behöver man inte lägga mer än två minuter på för att 

dem ska lära sig något.           -  Chef 1  

 

Vi jobbar väldigt mycket efter individuellt ledarskap, men individuellt 

anpassade utbildningar … alla är olika hur dem tar del av inlärningen …  

             - Chef 5 

Chef 1 använder sig av det individuella ledarskapet genom att reflektera kring att alla 

individer lär sig på olika sätt och olika snabbt. Vissa medarbetare kräver mer vid inlärning 

än andra. Chefen underströk även medarbetares olika drivkrafter, vissa medarbetare har 

en drivkraft till att vilja lära och utvecklas medan andra inte har behov av att göra mer än 

vad som är nödvändigt. Chef 5 poängterade att alla medarbetare inom en organisation har 

olika drivkrafter med sitt arbete och lärande. Att se medarbetaren som en individ är viktigt 

för att kunna anpassa lärandet så att alla olika individer kan ta till sig lärandet. Genom att 
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se medarbetarna som olika indiver kan chefen påverka medarbetarens lärande.  
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DISKUSSION 
Nedan diskuteras de tillvägagångssätt som studien har baserats på samt de resultat som 

framkommit 

Metoddiskussion 

Metoddiskussionen innefattar de metodologiska och teoretiska begränsningar som 

studien har inneburit. Det förs även en diskussion angående hur metodvalen har påverkat 

resultatet och studien i helhet.   

Urval 

Diskussion kan alltid föras angående urval, det är svårt att svara på hur resultatet sett ut 

ifall andra kriterier applicerats på urvalet. Något som kunde gjorts annorlunda var att ha 

ett ännu tydligare målinriktat urval som hade kunnat leda till att vi intervjuat chefer inom 

samma företag eller chefer med samma position alternativt bara inriktat oss på HR-chefer. 

DEt hade kunnat ge ett än tydligare svar på vår frågeställning. Vi hade även kunnat 

avgränsa cheferna ytterligare inom branscher för att få en mer homogen urvalsgrupp, det 

var tänkt från början men då inte alla organisationer hade möjlighet att ställa upp på 

intervju fick vi anpassa urvalet till viss del. 

Instrument och genomförande  

Valet av instrument resulterade i att vi genomförde en semistrukturerad intervju där vi 

utgick ifrån teman. Diskussion kan föras angående formulering och utformning av 

intervjufrågorna. Vi anser att en strukturerad intervju inte gett oss samma djup i svaren 

som vi nu fick. Det som dock hade kunnat vara bättre med en strukturerad intervju är att 

vi troligtvis fått mer konkreta och direkta svar på frågorna. Det hade kunnat underlätta 

både transkribering och kodning. Strukturen som vi använde oss av innebar att svaren vi 

fick var väldigt breda och uttömmande vilket ledde till omfattande textmassan vid 

transkriberingen vilken även kan ha försvårat kodningen då många svar inte berörde 

frågan. Samtidigt som dessa breda svar kan ha genererat i positiva effekter genom att 

fånga in området samt att göra informanten bekväm med situationen. 

Semistrukturerad intervju användes för att få en bredare förståelse för informantens svar. 

Genom att strukturera upp intervjuguiden i teman skapades det en lättsam kommunikation 

och följdfrågor kunde anpassas beroende på informantens svar. Det ledde till att vissa 

följdfrågor i intervjuguiden sågs som överflödiga samt att ytterligare följdfrågor lades till 

efterhand för att fånga in temat på bästa sätt. Det hade kunnat vara mer genomtänkt från 

början genom att ha fler nedskrivna följdfrågor att välja mellan från början men det var 

någonting som vi blev bättre och bättre på efter varje intervju. Intervjuerna blev alltså 

mer inriktade och enligt oss bättre desto fler vi genomförde vilket kan vara bra att 

reflektera kring. Då det kan leda till en viss snedvridning i svar och frågor då samma 

följdfrågor inte ställdes till alla informanter. Om samma följdfrågor ställts hade eventuellt 

ytterligare faktorer framkommit. Något som kunde gjorts annorlunda och som 

diskuterades var ifall intervjuguiden skulle ha skickats till informanten innan intervju. Vi 

valde dock att inte göra detta då vi ansåg att det kunde resultera i för inövade svar. 

Det kan ha varit till vår nackdel att vi var två som intervjuade. Den som bli intervjuad kan 

få känslan av ett förhör och inte känna sig bekväm jfr (Kylén, 2004). Vi upplevde dock 
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inte ett problem av det vilket vi tror kan bero på att chefen i sig besitter en auktoritetsroll. 

Gällande intervju av just chefer kan vissa problem förekomma. Det finns en risk att chefen 

förskönar sin egen organisation och sitt eget arbete vilket kan leda till felaktigheter i 

slutsatsen vilket är relevant att ha i åtanke. Eftersom studien är utifrån ett chefsperspektiv 

innebar det att andra informanter inte hade stämt överens med vårt syfte och mål med 

undersökningen. 

Insamling, transkribering och analys 

Transkriberingen gjordes av en person men lyssnades igenom och korrigerades av den 

andra personen. Detta för att så lite fel som möjligt skulle uppstå. Om mer tid funnits hade 

det optimala varit att båda transkriberat alla intervjuer för att se att de överensstämde och 

för att fånga in alla aspekter. En del av informanterna pratade väldigt fort vilket försvårade 

transkriberingen och bortfall av ord förekom vilket kan ha påverkat tolkningen av 

empirin. 

De svårigheter vi upptäckte vid transkriberingen av intervjun var att våra informanter 

använde sig mycket av talspråk vilket skapade svårigheter med att få en tydlig bild av det 

som informanten ville förmedla. Analysprocessen påbörjades parallellt med 

transkriberingen detta för att vi ville undvika långa perioder av transkribering som 

Bryman (2010) avrått ifrån. Samtidigt som vi tidigt ville få en bild av våra eventuella 

teman som kodning ledde oss till. David och Sutton (2016) påstår dock att det finns risker 

med att tillämpa koder på textmaterial när kodningens syfte är att kartlägga teman och 

mönster. Då det leder till att innebörden i det som sägs skiljs från det sammanhang som 

ger den mening. Vid fortsatta studier är det något som kan tas i beaktning, att det finns en 

viss problematik att använda sig av kodning vid analys av textmaterial.  

Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras utifrån den teoretiska utgångspunkten baserat på Illeris (2004) teori 

om lärande i arbetslivet samt den tidigare forskningen som berör medarbetares lärande 

som legat till grund för arbetet. 

Sociokulturell lärmiljö 

Den sociokulturella lärmiljön innefattar normer, värderingar och traditioner vilket utgör 

organisationskulturen som framkommer i diskussionen nedan (Illeris, 2004). Inom 

lärmiljön inkluderas även sociala processer vilket diskuteras i form av kommunikation 

och feedback. 

Organisationskulturen var något som de intervjuade cheferna ansåg som viktigt. I den 

tidigare forskningen framgår det att kulturen inom organisationen ses som en social 

aspekt som inkluderar; normer, värderingar och förhållningssätt vilket är viktigt för att 

skapa förutsättningar för medarbetarnas lärande (Byström, 2013). Cheferna jobbade 

aktivt med organisationens kultur genom att primera rätt beteende samt beakta 

organisationens normer och värderingar vid rekryteringar och utbildningssatsningar. 

Organisationskulturen bör präglas av ett arbetsklimat och en miljö som gynnar lärandet 

enligt cheferna. Det belyses även av den tidigare forskningen som framhäver ett klimat 

där medarbetarna får pröva och göra fel samt att medarbetarnas idéer erkänns och 

diskuteras (Baumagarten, 2006; Remedios & Boreham, 2004). Cheferna skapar klimatet 

genom att främja en kultur där lärande och lärandeaktiviteter är en del av den dagliga 
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verksamheten och att kulturen förespråkar deltagande i aktiviteter som främjar lärandet. 

I intervjuerna framkom det att när cheferna aktivt arbetar med organisationens kultur, 

klimat och miljö bidrar det till arbetstrivsel bland anställda. Arbetstrivsel ses som en 

central del för medarbetarnas lärande (Körner m.fl. 2015; Marji & Eid, 2016). För att öka 

trivseln belyser Dymock (2013) vikten av att involvera medarbetarna på ett meningsfullt 

sätt inom organisationen. Det gör cheferna genom att förmedla organisationens vision, 

påvisa möjligheter och mål för individen. Genom att chefen arbetar med ovanstående, 

bidrar det till en kultur och miljö som skapar förutsättningar för medarbetares lärande. 

Under intervjuerna framkom hur cheferna arbetade med att frigöra tid för medarbetarnas 

återkoppling och reflektion kring lärandet i vardagen, utöver de planerade 

utbildningsinsatserna. Tid sågs som en grundförutsättning av cheferna för lärandet. Det 

framgår av den tidigare forskningen att brist på tid minskar deltagande i lärande (Kyndt 

m.fl. 2014). I den tidigare forskningen tydliggörs samspelet mellan formellt och 

informellt lärande för medarbetares lärande (Byström 2013; Schugurensky 2000), och i 

intervjuerna berättar cheferna att de arbetar med lärandemiljön för att möjliggöra båda 

dessa aspekter. Arbetssättet innebär således att cheferna aktivt skapar en relation mellan 

det formella och det informella lärandet, och stärker lärandet som en mer genomgripande 

process i arbetsvardagen. 

Cheferna poängterade att chefskap innefattar ledarskap på ett eller annat sätt, att 

ledarskapet bör individanpassas då medarbetare befinner sig på arbetet av olika skäl vilket 

påverkar deras lärande. Individanpassa ledarskapet framhävs som avgörande för 

medarbetares lärande som framkommer i den tidigare forskningen av exempelvis Kyndt 

m.fl (2012). Det coachandeledarskapet betonas även av cheferna som ett verktyg för 

medarbetares lärande. De positiva effekterna av coachning framställs även i tidigare 

forskning (Greller, 1980). Utifrån detta bör chefen anpassa sitt ledarskap då alla individer 

lär sig olika samt har olika drivkrafter. 

Den sociokulturella lärmiljön innefattas av sociala processer och i intervjuerna framkom 

det att kommunikation och feedback är en social process som sker både mellan chef och 

medarbetare samt medarbetarna sinsemellan. Cheferna ingår i det sociala samspelet på 

olika sätt, både genom att själv aktivt delta samt att möjliggöra en miljö där sociala 

processer kan ske mellan medarbetarna. Det framkommer i den tidigare forskningen att 

chefen kan göra det genom att förmedla mål, feedback, coachande ledarskap samt påvisa 

de positiva effekterna av utbildning (Theeboom m.fl. 2013; Bassous, 2015). Cheferna 

arbetar i enlighet med den tidigare forskningen samt skapar en miljö som främjar sociala 

processer mellan medarbetare genom informella möten som bidrar till reflektion och 

interaktion. 

Ett öppet klimat och kommunikation förespråkas av cheferna för att utveckla 

medarbetarnas lärande. Dialogen och kommunikationens betydelse belyser Simonsson 

(2002) samt Heide (2002) för lärandets utveckling. Cheferna var överens om att feedback 

är en del av medarbetarnas lärande och att chefen spelar en central roll. Hur förmedlandet 

av feedback bör ske framgår av den tidigare forskningen (Hattie & Timperley, 2007; 

Belschak & Den Hartog, 2009). Cheferna förmedlar feedback muntligt samt reflekterar 

över tillfälle och kanal. För att skapa förutsättning för att medarbetarna ska kunna ge 

varandra feedback är det viktigt att skapa en kultur där feedback är en del av arbetet, det 

anser cheferna för att främja lärande och utveckling. Det ligger i linje med Rickardssons 

(2010) studie. 
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De sociala processerna som ingår i lärmiljön gör sig påtagliga genom olika former av 

kommunikation. Chefen kan skapa förutsättningar för medarbetares lärande genom att 

arbeta med hur de kommunicerar vilket omfattas av exempelvis tid, plats och innehåll för 

feedback. Chefen kan även skapa förutsättningar genom att bidra till en miljö där 

kommunikation mellan medarbetarna primeras vilken i sin tur främjar det individuella 

lärandet.  

Teknisk-organisatorisk lärmiljö  

Den teknisk-organisatoriska lärmiljön innefattar; belastningsgrad, arbetsinnehåll, 

variation i arbetet och möjlighet till social samverkan vilka diskuteras nedan (Illeris, 

2004). 

Cheferna poängterade att miljön inom organisationen är en viktig förutästtning för 

medarbetarnas och organisationens lärande. För att skapa denna miljö krävs ett öppet 

arbetsklimat som skapar förutsättning för lärande (Govaerts m.fl. 2011) samt att 

medarbetarna upplever stimulans av att utveckla sitt lärande (Kyndt m.fl. 2014). Cheferna 

arbetar med att etablera miljön genom att skapa lärandeaktiviteter och påvisa de 

möjligheter som erbjuds. Det framgår i den tidigare forskningen att chefen har en 

betydelsefull roll att uppmuntra medarbetare att delta i dessa aktiviteter (Byström, 2013; 

George, 2015; Lancaster m.fl. 2013). Cheferna gör det genom att påvisa de mål och 

positiva effekter som utbildning kan leda till. Således utvecklar medarbetarna variationen 

i arbetet vilket leder till att medarbetarens arbetsinnehåll kan utvecklas. 

Cheferna förespråkar ett öppet klimat som skapar förutsättningar för medarbetarnas 

lärande genom att möjlighet ges för att lära och utvecklas av varandra. Det klimat som 

råder är en del av organisationens miljö. Fördelar med ett öppet klimat framhävs av den 

tidigare forskningen (Govaerts m.fl. 2011). För att skapa det klimatet organiserar cheferna 

medarbetarnas arbetsplats i öppna kontorlandskap för att skapa möjlighet till social 

samverkan. Cheferna arbetar med social samverkan genom att se till att medarbetarna har 

närhet till kollegor vilket underlättar det fysiska mötet och kommunikationen vilket i sin 

tur leder till utveckling. Tidigare forskning av Heide (2002) och Gnaur (2010) bekräftar 

att samverkan mellan medarbetare leder till lärande. Det framförs av cheferna i 

intervjuerna att tvärfunktionellt arbete gynnar erfarenhetsutbytet mellan medarbetare på 

olika nivåer. Att medarbetare mellan olika nivåer kommunicerar med varandra. Positiva 

effekterna av sådant arbete belyses av Simonsson (2002) samt Lancaster och De Milia 

(2015). Det framkommer att cheferna ger medarbetarna möjlighet till social samverkan 

genom att organisera medarbetarna på detta sätt. 

Cheferna påvisade de negativa effekterna som brist på tid kan resultera i för 

medarbetarnas lärande. Är medarbetarens arbetsbelastning för hög finns det ej tid för 

medverkan i lärandeaktiviteter (Kyndt m.fl. 2012; Kyndt m.fl. 2014). Är medarbetarens 

belastningsgrad för hög frigörs alltså inte tid för lärandeaktiviteter vilket i sin tur ej kan 

leda till variation i arbetet. Detta visar vad brist på tid kan innebära för lärandet, med det 

dras slutsatsen att det motsatta sker när tid frigörs. Cheferna poängterade att tid är en 

grundförutsättning för lärande. Byström (2013) förklarar att det är chefen och 

organisationens ansvar att avsätta tid så att lärandeaktiviteter möjliggörs. Cheferna 

arbetar med det genom att exempelvis ha en avsatt och återkommande kompetenstimme, 

det är någonting som är schemalagt och återkommande. 
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Det skapas förutsättningar för medarbetares lärande i den teknisk-organisatoriska 

lärmiljön genom att frigöra tid för lärande. Deltagande i lärandeaktiviteter kan leda till 

utvecklande av medarbetarens arbetsinnehåll då nya kunskaper erhålls. När 

arbetsinnehållet expanderar leder det till variation i arbetet. Frigörandet av tid kan även 

minska belastningsgraden. Cheferna kan bidra till en bra lärmiljö på arbetsplatsen genom 

att skapa förutsättningar för social samverkan. 

Chefens påverkan på medarbetarens lärprocess 

Medarbetarnas lärprocess omfattas av den lärandes socialisation, egna medvetenhet och 

framtidsperspektiv. Illeris menar på att hänsyn bör tas till medarbetarens anställningstid, 

utbildnings- och sociala bakgrund då dessa formar individen på olika sätt. Medarbetarens 

lärprocess sker antingen i samspel med den sociokulturella eller den teknisk-

organisatoriska lärmiljön (Illeris, 2004). Syftet med studien var att studera medarbetarens 

lärande utifrån ett chefsperspektiv därav adderades chefen till teorin. Utifrån tidigare 

forskning samt empirin har det framkommit att chefen kan påverka medarbetarens 

lärprocess.  Chefen kan göra det genom att se till individens olikheter, både när det 

kommer till bakgrund, tillvaro och inlärning. För att det ska ske måste chefen se till 

individen och dess individuella lärprocess. Under intervjuerna framhävde cheferna 

relevansen av att individanpassa sitt ledarskap efter medarbetarens olikheter och 

drivkrafter. Tidigare forskning av Ghee Soon och Chans (2003) och Kyndt m.fl. (2012) 

poängterar vikten av individanpassning. Ellström (2012) bekräftar även att alla individer 

är olika och lär sig på olika sätt. Cheferna arbetar med det genom att individanpassa 

utbildningsinsatser och lärandeaktiviteter. Det gör cheferna exempelvis vid samtal med 

medarbetarna där tillfälle ges åt båda parter att framföra utvecklingsmöjligheter. 

Medarbetarens aktuella kontext kan chefen påverka genom att anpassa sitt ledarskap 

utefter medarbetarens drivkrafter. Chefen har även möjlighet att påverka drivkraften 

genom att påvisa mål och effekter av lärande. 

Då chefen har adderats till teorin framgår det att chefen har möjlighet att skapa 

förutsättningar för medarbetarens lärande både inom den teknisk-organisatoriska och den 

sociokulturella lärmiljön. Det kan dels göras genom att se till medarbetarens individuella 

lärprocess.  

Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vad chefer tycker är viktiga förutsättningar samt 

hur de arbetar med att skapa dessa förutsättningar för att främja en lärmiljö som bidrar till 

medarbetares lärande. För att tillgodose syftet har följande frågeställning behandlats:  
Hur skapar chefer förutsättningar för att främja medarbetares lärande? 

Resultatet påvisar att det krävs vissa grundläggande förutsättningar för att chefen ska ha 

möjlighet att skapa ytterligare förutsättningar för medarbetares lärande. Studiens slutsats 

blir att det krävs rimlig arbetsbelastning samt frigörande av tid för att lärande ska kunna 

ske. Det är grundläggande förutsättningar för både medarbetaren och chefen. Tillgodoses 

de har chefen möjlighet att skapa ytterligare förutsättningar för medarbetares lärande. De 

faktorer som framkommit inom lärmiljöerna som chefen kan påverka är; skapa 

förutsättningar för lärandeaktiviteter som kan vara både formella och informella, 

ledarskap, kommunikation, feedback, bidra till en organisationskultur och en miljö som 

främjar lärandet samt att chefen kan bidra till arbetstrivsel hos medarbetarna. Ytterligare 
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en förutsättning för medarbetarens lärande är individanpassning av såväl lärande som 

ledarskap. 

Avsikten med studien var att skapa en förståelse för hur chefer arbetar för att främja 

medarbetares lärande och genom studiens resultat är förhoppningen att resultatet bidrar 

till en medvetenhet kring chefens möjlighet att påverka medarbetares lärande inom en 

organisation. 

Implikationer och framtida forskning 

Det framkom en samsyn bland cheferna kring faktorerna tid, kommunikation samt 

lärandeaktiviter vilka  hade kunnat ligga till grund för framtida forskning. Faktorerna 

hade kunnat utgöra underlag för en kvantitativ studie eller en mer omfattande kvalitativ 

studie. Ytterligare framtida forskningsmöjligheter hade kunnat vara att studera chefer och 

medarbetare på samma arbetsplats för att få en förståelse för hur chefernas arbete påverkar 

medarbetarens vardag. 

Det förekom en viss begränsning i Illeris (2004) teori för vår studie vilket dock 

underlättades när chefen applicerades. Ytterligare begränsningar som framkom är att i 

Illeris teori görs det ingen distinktion mellan förutsättningar för lärandet och lärprocessen 

samt hur dessa samspelar med varandra vilket skulle vara intressant att utveckla. Ett 

förslag på det är addera ramfaktorteorin som utvecklats av Urban Dahllöf och Ulf P. 

Lundgren. 
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Bilaga I 

I 

 

Missiv 
Hej!  
 

Vi heter Emilia Ehn och Lisa Westring och studerar femte terminen på Linneuniversitet 

i Växjö där vi läser Personal och Arbetsliv med inriktning arbetslivspedagogik. Vi 

kontaktar dig i egenskap av att vi befinner oss i upptaktsfasen för vårt examensarbete. 

Syfte med arbetet är att undersöka positiv lärandemiljö på arbetsplatser utifrån ett 

chefsperspektiv där vi gärna ser att du är en av våra intervjupersoner. Det är en kvalitativ 

studie där vi gärna vill få möjligheten att intervjua chefer för att få en uppfattning vad de 

anser är ett gynnande klimat för att utveckla medarbetares lärande. Vår studie kommer 

att utgå ifrån din uppfattning om medarbetares lärande utifrån din roll som chef. Dina 

svar behöver inte vara förankrade i din nuvarande organisation.  

Vi räknar med att intervjuerna kommer att ta ca 45 minuter. Intervjun är självklart frivillig 

och informanten har möjlighet att avbryta medverkan i studien när som helst under hela 

processen. Vi önskar även att spela in intervjun. Intervjupersonerna kommer att vara 

anonyma och även företagsnamn och det geografiska läget kommer inte att nämnas i 

studien. Den slutliga uppsatsen kommer att publiceras i databasen Digitala vetenskapliga 

arkivet (DiVA). 

Vi ser fram emot din medverkan. Återkoppla gärna till oss via mejl eller telefon om du 

eller en kollega har möjlighet att medverka. Har ni frågor eller fundering angående 

studien så är det bara att höra av sig till oss eller till vår handledare Jonas Bååth.  

 

Kontaktuppgifter: 

Emilia Ehn, 076 266 42 42  

ee222vd@student.lnu.se 

 

Lisa Westring, 076 807 06 65 

lw222jf@student.lnu.se 

 

Handledarens kontaktuppgifter: 

Jonas Bååth 

Jonas.baath@lnu.se 

mailto:ee222vd@student.lnu.se
mailto:lw222jf@student.lnu.se




Bilaga II 

I 

 

Intervjuguide 
Uppvärmningsfrågor 

Hur skulle du beskriva den här arbetsplatsen?  

Beskriv kort hur en vanlig arbetsvecka ser ut för dig 

Vad är lärande för dig?  

 

Lärmiljön 
Hur arbetar ni inom er organisation för att främja lärandet bland era anställda? 

Hur tycker du att situationen kring den lärande bör se ut för att lärandet skall få maximal 

effekt? 

Vad kan det finnas för hinder för att uppnå det?  

 

Kommunikation/feedback 

Hur kommunicera ni på företaget? 

Kommunikation melln medarbete och medarbetare  

Kommunikation mellan medarbetare och chef  

 

Hur anser du att ett chefskap kan utveckla en medarbetares lärande?  

Vilka kommunikationsredskap använder du dig av? 

Anser du att något av dessa redskap är mer pedagogiskt än andra, vilket i så fall och 

varför?  

 

Lärandeinsatser 
Vilka olika former av lärande förekommer på arbetsplatsen? 

Hur arbetar ni generellt med utbildning? 

Interna eller externa utbildningar? 

Vilka får ta del av dem?  

Vad kan organisationen göra för att skapa gynnsamma förutsättningar för medarbetares 

lärande?  

 

Kan du berätta om en framgångsrik utbildningsinsats?  
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