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Abstract 

Lotta Halt 

Att växa från reparatör till tekniker 

Ett kompetensutvecklingsprojekt inom Växtkraft Mål 3 
 
To grow from a repairer to a technician 
A competence and development project within Växtkraft Mål 3 
 

Antal sidor: 69 

Syftet med uppsatsen har varit att studera vilket lärande och mervärde som en 
kompetensutvecklingsinsats för reparatörer på ett företag har genererat i, för individ och 
organisation. I arbetet studeras också på vilket sätt lärandeprocessen har främjat respektive 
hindrat lärande och kompetensutveckling. Undersökningen är en fallstudie och empirin utgörs av 
intervjuer med deltagande reparatörer och några utvalda chefer inom organisationen. Den 
teoretiska ramen har skapats utifrån teorier kring lärande, kompetens, pedagogik inom 
arbetslivet. Kompetensutvecklingsprojektet har tillkommit med anledning av att man inom 
organisationen ville höja ett antal reparatörers kompetens för att de skulle kunna gå in i rollen 
som utförande tekniker. Detta skulle ske genom ökad språklig och skriftlig förmåga, större 
helhetsbild, ökad förmåga till planering och beredning av arbeten, fördjupad förståelse som 
baserades på teoretiska kunskaper samt ökad förmåga till att lösa problem. Resultatet av studien 
visar att utvecklingsinsatsen har genererat i ett lärande för både individ och organisation och 
mervärdet har framförallt legat i deltagarnas stärkta självkänsla och att de har vuxit i sina roller. 
Detta har även givit ett mervärde för organisationen i form av att medarbetare vågar ta för sig, 
vill vara med och påverka och även fått ett större kontaktnät ute i organisationen. En annan viktig 
del i resultatet som har framkommit är gruppens stora betydelse för att lärande skett. Att 
genomföra utvecklingsinsatser av det här slaget är rätt i tiden, ta vara på den kompetens som 
finns i företaget och utveckla den vidare. Människor som stärker sin självkänsla blir mer 
motiverade och sprider en positiv anda omkring sig vilket gynnar alla i ett företag.  
 
 
 
  

Sökord: kompetens, kompetensutveckling, lärande, pedagogik, motivation, delaktighet 
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1. Bakgrund 

 

1.1 Inledning 
”I de nordiska länderna kommer vi inte att klara framtidens utmaningar utan mera utbildning 
och framförallt mera lärande. Vi kommer att behöva både mera tekniskt och humanistiskt 
kunnande, flera yrkeskunskaper och flera allmänna kunskaper. Lärande i arbetet, lärande i 
skolor och på kurser, lärande i vardagen. Men allt detta hjälper oss endast under förutsättning 
att lärandet stärker både individ och gemenskap och ger oss en helhetssyn för att övervinna 
splittring och expertvälde”. Så formulerade Nordiska ministerrådet behovet av ökade 
satsningar för att främja ett kompetenshöjande lärande i arbetet, i sin rapport ”Guldtavlorna i 
gräset. Livslångt lärande för alla”. Nordiska ministerrådet (1995) 
Utan att veta om dessa rader kan väl sägas att detta är vad syftet egentligen var med att starta 
ett kompetensutvecklingsprojekt för reparatörer på ett medelstort företag i Småland. 
 
I takt med att arbetslivet förändras och utvecklas ställs högre krav på medarbetarnas förmåga 
till att förutom sina yrkeskunskaper, som måste utvecklas i takt med att teknik och 
organisation förändras, även öka sin kompetens med avseende på flexibilitet och att ha 
kunskaper utöver sitt eget arbetsområde. Större krav ställs också på att man är självstyrande 
och klarar av att ta egna beslut.  
 
I kompetensutvecklingsprojektet på OKG Aktiebolag, kärnkraftverket i Oskarshamn,  var det 
huvudsakliga syftet att höja ett antal reparatörers  kompetens för att de skulle  kunna gå in i 
rollen som utförande tekniker. Detta skulle ske genom ökad språklig och skriftlig förmåga, 
större helhetsbild, ökad förmåga till planering och beredning av arbeten, fördjupad förståelse 
som baserades på teoretiska kunskaper samt ökad förmåga till att lösa problem. Projektet 
pågick under cirka 9 månader under tiden augusti 2001 - maj 2002. 
 
I OKGs strategiska plan trycker man på att samtliga medarbetare ska vara engagerade, 
kompetenta och ansvarstagande. För att kunna leva upp till detta krävs att arbetsgivaren ger 
medarbetaren möjlighet till att uppfylla dessa mål. Det kan ske genom att ge nya stimulerande 
arbetsuppgifter, delegera och låta medarbetaren delta i olika typer av kompetensutveckling.  
 
Reparatörerna som erbjöds att delta i kompetensutvecklingsprogrammet var till största delen 
positiva till projektet, inte minst av att de skulle belönas efter att de hade genomfört 
utvecklingsprogrammet, i form av en ny befattning och även en högre lön. Det fanns också  
en oro och osäkerhet i gruppen. Detta berodde till stora delar på att det var många år sedan de 
senast satt på skolbänken och tvivel över sin förmåga till att börja läsa igen. Omgivningen i 
form av familj, arbetskamrater och chefer påverkade reparatörerna på olika sätt, både positivt 
och negativt. Den starkaste upplevelsen bland dem var ändå att de kände sig utvalda till att få 
chansen att delta i kompetensutvecklingsinsatsen. 

 
Planeringen av programmet gjordes i samarbete mellan resurschefer, utbildningsavdelning 
samt berörda deltagare. Kompetensanalyser genomförs med hjälp av kompetensverktyget 
CAT – Competence Analysis Tool. Verktyget gör det möjligt att på ett överskådligt sätt se de 
kompetensgap som finns på respektive medarbetare. Utifrån denna analys görs individuella 
kompetensutvecklingsplaner i samråd mellan chef och medarbetare vid utvecklingssamtalet.  
 Detta stöds av Jobring (I:Backlund, Hansson & Thunborg, 2001) som beskriver hur man 
vanligtvis fastställer kompetensgap på samma sätt. 
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I första hand planerades innehållet och därefter avsattes tiden för genomförandet. Vid 
kompetensanalysen konstaterades att det fanns brister hos reparatörerna inom kärnämnena 
svenska, matte och engelska. Här fann man att det bästa sättet var att anlita  Komvux, som har 
stor erfarenhet att utbilda vuxna, och göra en målgruppsanpassad utbildning.  

 
Eftersom kompetensutvecklingsinsatsen uppfyllde kriterierna för att kunna bli ett Växtkraft 
mål 3 projekt, se mer information längre fram (Europeiska Socialfonden) skickades en 
ansökan om stöd in och beviljades. Budgeten för hela projektet var cirka 450 000 kronor och 
Växtkraft Mål 3 gick in med 30 % som stöd. Detta ställde krav på att reparatörerna skulle vara 
delaktiga i olika faser, exempelvis vid framtagning av utbildningar inom det egna 
eknikområdet. t  

Variationen med avseende på ålder, tid som passerat sedan skolan och utbildningsbakgrund 
var stor bland deltagarna. För att möta detta startade projektet med en dags studieteknik. Som 
metafor för känslan av var man befann sig användes en bild på ett berg. På berget fanns en del 
som stod högt på toppen från början och såg utsikten, någon fick svindel och någon blev 
tillbakahållen av sin omgivning. Toppen kändes avlägsen för en del och några kunde se 
människor runtomkring sig som kände avundsjuka.  Förväntningarna var som sagt blandade 
men övervägande del tyckte att det skulle bli spännande och intressant och framförallt nyttigt 
att damma av gamla kunskaper som slumrade. Eleverna fick under studieteknikdagen hjälp 
med att planera sina studier; hur ska jag lägga upp läsningen hemma, vad är viktigt för 
inlärningssituationen exempelvis ”frid i sinnet”, du är mätt, har en bra studiearbetsplats med 
lugn och ro osv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemensamt för dem alla var ett litet pirr i magen men engagemanget fanns där från början.  
Kärnan i utbildningen var i grunden lika för samtliga deltagare, men eftersom gruppen bestod 
av både el- och mekpersonal var behovet olika. Kursinnehållet  spretade därför lite när det var 
dags att läsa utbildningar inom sitt eget teknikområde. Det varierade allt i från benchmarking 
på andra företag, ellärautbildning, filterkurs, arbetsmiljöutbildning till administrativa system.  

 
Samtliga deltagare  avslutade projektet med att göra en treveckors praktiktid på ett driftblock. 
Detta innebar att de jobbade förmiddag-, eftermiddag- och nattskift. På detta sätt fick de en 
inblick och förståelse för skiftarbete, stationsteknikernas arbetsuppgifter och en helhetssyn 
som de inte hade förut. Syftet med praktiken var att de efter utbildningen skulle etablera 
kontakter med driften och utbyta erfarenheter och kunskaper med varandra till gagn för 
framtiden. 

 

1.2 Val av företag 
För mig var valet av företag ganska enkelt, eftersom jag själv hade arbetat i företaget i mer än 
20 år var jag väl insatt i organisationen. Jag hade också aktivt arbetat med ett 
kompetensutvecklingsprojekt för reparatörer några år tidigare och var mycket nyfiken på vad 
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som hade hänt efter insatsen, både med reparatörerna men även om man kunde se några 
speciella förändringar med koppling till Växtkraftprojektet. 
 
Valet föll därför på OKG Aktiebolag, kärnkraftverket i Oskarshamn. Företaget bildades den 
14 juli 1965, samma dag som Oskarshamn 1, den första kärnreaktorn i Sverige,  beställdes. 
OKG Aktiebolag ägs av tre energikoncerner, EON AB 54,5 %, Birka Energi 35,5 % och 
Fortum Kraft AB 10 %, som svarar för drygt 40 % av landets totala elproduktion. OKG 
Aktiebolag svarar för cirka 10 % av landets totala elproduktion. 
 
Företagets affärsidé är att konkurrenskraftigt producera el med kärnkraft åt sina kunder samt 
leverera tjänster åt svensk Kärnbränslehantering. Affärsidén beskriver företagets uppgift. På 
en avreglerad elmarknad måste OKGs elproduktion vara effektiv och konkurrenskraftig. 
Verksamheten vid OKG ska i alla lägen bedrivas med hög fokusering på företagets kunder.  
OKG ska vara ett kärnkraftföretag i världsklass och därigenom tillhöra de 10 % bästa i 
världen inom målområdena produktion, säkerhet, ekonomi, miljö och personal. Detta kräver 
en målmedveten satsning på utveckling av produktionsförmåga, säkerhet, miljö och 
effektivitet. Inom målområde Personal finns målsättning att varje medarbetare ska ha en 
individuell kompetensutvecklingsplan. I detta ingår mål för såväl fackkunskap som 
företagsgenerella kunskaper, till exempel ekonomistyrning och målstyrning. Dessa planer 
görs i samråd under de utvecklingssamtal som genomförs. Ambitionen är att alla medarbetare 
har minst ett personligt utvecklingssamtal per år. 
 
I företagets strategiska plan, OKG 2000, finns åtgärder för organisation, personal och 
kompetensutveckling, som bland annat syftar till att säkra erforderlig kompetensutveckling.  
Som ett led i detta beslutades att utveckla kompetensen hos ett antal reparatörer genom ett 
specifikt kompetensutvecklingsprogram. Detta syftade till att uppmuntra till fortsatt lärande 
på arbetsplatsen samt ge personal med låg grundutbildning möjlighet till att utvecklas i nya 
arbetsuppgifter, i detta fall från reparatör till utförande tekniker. Flertalet av deltagarna i 
kompetensutvecklingsprojektet tillhörde grupperna med endast grundskola eller högst tvåårig 
gymnasieutbildning. 
På företaget är personalens grundutbildning föredelad enligt nedan: 
 
Grundskola   12 % 
Gymnasium 2 år eller kortare 33 % 
Gymnasium längre än 2 år  27 % 
Högskola kortare än 3 år  14 % 
Högskola 3 år eller längre  14 % 

1.3 Växtkraft mål 3 
Kompetensutvecklingsinsatsen för de nio reparatörerna, samtliga män, har ingått i den 
Europeiska Socialfondens ESF, (www.esf.se)   arbetsmarknadsprogram som primärt syftar till 
att stärka individens ställning på arbetsmarknaden för att därigenom bidra till tillväxt och 
ökad sysselsättning, därav namnet Växtkraft. Innevarande programperiod 2000-2006 kommer 
sammanlagt 13 miljarder kronor att ha använts till kompetenshöjande åtgärder i Sverige. 
Företag av OKGs storlek kan maximalt beviljas 400 000 kronor i stöd och detta 
kompetensutvecklingsprojekt beviljades sammanlagt 156 000 kronor.  
 
Inom arbetsmarknadsprogrammet finns fyra olika insatsområden och åtgärder; 1) 
Kompetensutveckling för sysselsatta, 2) Ökad anställbarhet och företagaranda, 3) Integration, 
mångfald och jämställdhet samt 4) Lokal utveckling. Kompetensutvecklingsinsatsen på OKG 
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ligger inom insatsområde 1; Kompetensutveckling av anställda, med syftet att stimulera till 
kompetensutveckling som går hand i hand med utveckling av arbetsplatsens organisation. På 
detta sätt kan kompetensutvecklingen bidra till ökad tillväxt och sysselsättning och även få till 
stånd utvecklingsprocesser som bidrar till förnyelse och flexibilitet på arbetsplatserna.  
 
För att kunna få stöd från ESF är kravet att deltagarna ska ha en egen handlingsplan för 
utveckling som stöder sig på den analys som ska föregås av kompetensutvecklingsinsatsen. I 
OKGs fall gjordes alltså den analysen med hjälp av kompetensverktyget CAT. Ett annat 
kriterium som måste uppfyllas är att deltagarnas delaktighet i projektets olika faser, 
framtagning, genomförande och utvärdering. 
 

1.4 Omvärlden om lärande och kompetens i arbetslivet 
 
EUs utbildningsministrar har enats om tre strategiska mål fördelade på tretton delmål. I stort 
innebär detta: 
 
1 Bättre kvalitet och effektivitet i utbildningssystemen i EU 

- bättre utbildning för lärare och utbildare, att se till att alla får tillgång till IT, 
ökad antagning till naturvetenskapliga och tekniska studier m m 

 
2 Att underlätta tillträdet för alla till utbildningssystemen 

- att skapa en öppen inlärningsmiljö, att göra lärandet mer attraktivt m.m 
 
3 Att öppna utbildningssystemen mot omvärlden 

- att stärka kopplingen till arbetsliv, forskning och samhället i stort, att utveckla 
företagarandan, ökad rörlighet och fler utbyten, att förstärka det europeiska 
samarbetet 

 
Sverige ligger i täten i västvärlden när det gäller att satsa på vuxnas lärande. 
Utbildningspolitiken kännetecknas av ett helhetstänkande genom de av statsmakten fastställda 
nationella målen för vuxnas lärande och även de nationella strategierna för 
vuxenutbildningen. Regeringens (www.regeringen.se) ambition är att stödja det livslånga 
lärandet oavsett i vilken form det sker.  
För att främja det vuxna lärandet kommer en ny myndighet att träda i kraft 1 juli 2007. 
Myndigheten för Vuxnas Lärande ska främja utvecklingen av ett helhetsperspektiv på 
området vuxnas lärande och allmänhetens överblick och information ska öka i och med detta. 
 
Vid seminariet (personlig kommunikation, 26 april, 2006) ”Mäta och styra 
kompetensutveckling” anordnat av CapGemini i april 2006, deltog flera stora företag 
(Föreningssparbanken, SOS Alarm, Kinnarps och Tetra PAK) 
Nästan samtliga angav att teknikutveckling (IT och telefoni) för både organisation men inte 
minst kundperspektivet har genererat ett allt mer ökat tempo att kunna förändra kompetensen. 
Dagens arbetsliv ställer höga krav på kompetens och många företag kopplar direkt kompetens 
till affärsidén. Både lärande och kompetensutveckling berör människor och organisation.  
Cloetta Fazer t ex har en syn som innebär att kompetensresurser är en viktig strategi i affären. 
De menar att den är det svåraste att kopiera och ersätta och är en långvarig konkurrensfördel. 
 

 9

http://www.regeringen.se/


1.4 Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka vilka effekter som kompetensutvecklingsinsatsen 
har haft på individ och organisation samt att visa på vilket lärande och mervärde som har skett 
för individen och organisationen.  

1.5 Rapportens disposition 
Kapitel 1  Bakgrund 
Beskriver bakgrund till studien,  valet av företag  samt syfte och mål med studien. 
 
Kapitel 2 Teoriram 
Kapitlet beskriver väsentliga teorier kring pedagogik, lärande och kompetens vilket är 
utgångspunkten i arbetet. I kapitlet behandlas också delaktighet, drivkrafter och motivation. 
 
Kapitel 3 Problemprecisering 
Kapitlet presenterar problemformuleringarna för studien.  
 
Kapitel 4 Metod 
I det kapitlet förklaras hur undersökningen har lagts upp. Här diskuteras också trovärdighet, 
generalisering och etiska frågor.   
 
Kapitel 5 Resultat 
Kapitlet presenterar resultaten från intervjuerna vilket utgör empirin.  
 
Kapitel  6 Analys och tolkning 
I detta kapitel analyseras och tolkas resultatet utifrån teori och empirin. 
 
Kapitel 7  Diskussion 
I diskussionskapitlet finns avslutande kommentarer med diskussion kring metod och resultat.  
 
Kapitel 8  Slutord 
Här knyts arbetet samman och tankar presenteras som väckts kring framtida forskning inom 
området. 
 
Kapitel 9 Referenser 
Här redovisas de referenser som har använts i arbetet. 
 
Kapitel 10 Bilagor 
Kapitel 10 innehåller de bilagor som finns kring arbetet. 
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2. Teoriram 
 
 
Kapitlet beskriver väsentliga teorier kring pedagogik, lärande och kompetens vilket är 
utgångspunkten i arbetet. I kapitlet behandlas också delaktighet, drivkrafter och motivation. 
 

2.1 Pedagogik i allmänhet och i arbetslivet i synnerhet 
Ordet pedagogik kommer från grekiskans paidagógiké och paidagógikós  ”som hör till 
uppfostran eller utbildning” Nationalencyklopedin (1998). Granberg (2004) pekar på 
pedagogikens kärnfråga; Att lära eller att läras och ställer frågan Vad är subjekt och vad är 
objekt i undervisningen? Är det den som undervisar som är subjekt och den undervisade som 
är objekt? Bör det vara tvärtom? Grunden är alltså synen på relationen mellan den som lär 
(subjektet) och det som ska läras (objektet). En mycket aktuell fråga i vårt kunskapssamhälle 
men som har diskuterats genom den pedagogiska historien både av Platon (427-347 f.kr.) och 
Jean Jacques Rousseau (1712-1778).  Granberg ser vidare pedagogiska metoder som ett medel 
för att förverkliga det samhälle som eftersträvas, exempelvis menar han att skolans läroplaner 
speglar politikers syn på det goda samhället. 
 

Människans kännetecken: 
Förmågan att ta vara på 

erfarenheter och använda dem i 
senare skeden 

(Granberg 2004, s.11)

 
 
 
 
 
 
Dahllöf  (I: Selander, 1992) resonerar i sin artikel Har det svenska pedagogikämnet någon 
identitet?  om att det svenska pedagogikämnet är mer tydligt än i många andra länder och 
beskriver fyra utvecklingslinjer som i grova drag kan beskrivas från psykologi till pedagogik.  
De fyra utvecklingslinjerna började löpa samman i slutet av 1960-talet .  Han beskriver vidare 
pedagogikens territorium som det vetenskapliga studiet av ”uppfostran och undervisning” 
ibland med tillägget utbildning. En annan vidare definition har utgått från pedagogiken som 
ett studium av påverkan eller ”edukativa processer”.  Han anser dock att definitionen är alltför 
vid eftersom uppfostran, undervisning och utbildning även finns inom andra discipliner sett 
utifrån dessa ämnens specifika synpunkt. 
 
Marianne Döös, fil dr och verksam vid Arbetslivsinstitutet, resonerar i Arbetslivsinstitutets  
skrift  SKOL liv, (Arbetslivsinstitutet, 2005)  om att pedagogik i arbetslivet traditionellt har 
handlat om att skapa kurser och utbildningsprogram för att stärka och utveckla den kompetens 
som krävs. 
 
När en kurs eller utbildning av något slag anordnas i arbetslivet är syftet att någon form av 
förändring ska ske, nya kunskaper ska inhämtas som vid hemkomsten till arbetet ska komma 
till användning.  Hon ställer frågan hur det i realiteten ska gå till. 
 
Döös (a.a) pekar på det välkända problemet med att komma tillbaka till arbetet efter en 
utbildning med stora ambitioner att förändra och införa något nytt, dock efter en tid inser man 
att det inte märkbart haft förmågan att ta till vara och nyttja kursens nya erfarenheter och 
kunskaper. Mycket beror enligt Döös på styrkan i det invanda och det som är överenskommet 
på arbetsplatsen. Detta kan lätt göra att nya insikter och idéer om hur arbetsuppgifter borde 
utföras inte kommer fram.  



 
Döös (a.a) betonar att en viktig pedagogisk uppgift är att skapa förutsättningar för vardagens 
lärande. Exempelvis att främja medarbetarnas reflektion över det vardagliga arbetet och att 
stimulera till samtal, dialoger och diskussioner inom arbetslag och organisationen i stort. Hon 
menar vidare att det också krävs ett visst stöd utifrån i form av konsultinsatser och 
fortbildning vilket kan bidra till att vidga förståelsen av de konkreta arbetsuppgifterna. Om att 
kurser och fortbildningar ska vara betydelsefulla för lärande i arbetslivet måste behoven 
specificeras bättre, vardagens lärande kombineras med extra kurser från individuell nivå och 
uppåt i organisationen. Kursen måste passas in med arbetsuppgifterna och hur de ska utföras.  

2.1.1 Miljöpedagogik 
Granberg (a.a) kännetecknar miljöpedagogiken i fyra punkter: 

- individen konstruerar själv sin kunskap och sina föreställningar om världen. 
Information kan överföras, men inte kunskap 

- konstruerandet av kunskap är en ständigt pågående process, vilket innebär att 
kunskapen är föränderlig 

- lärandet är alltid kopplat till kontexten, i vilken individen samtidigt ingår 
- i  lärprocessen, som är handlingsinriktad, använder individen kunskap som verktyg. 

Individen använder teorier och begrepp för att lösa uppgifter och problem  
 

2.1.2 Förmedlingspedagogik vs progressiv pedagogik 
Granberg beskriver vidare pedagogikens kärnfråga som relationen mellan subjektet, den som 
lär och objektet, det som ska läras. (a.a). 
 
Han förklarar  förmedlingspedagogiken som klent förankrad i teorin och ser den mer som en 
metod för makten det vill säga kyrkan, kungen och kunskapseliten att tvinga på folket sin 
egen uppfattning om hur samhället ska fungera.  
 
Kompetensutveckling i arbetslivet bygger på förmedlingspedagogiken vilket innebär att 
kunskap kan överföras från lärare till elev, från hjärna till hjärna. Granberg ser föreläsningar i 
arbetslivet som ett typiskt exempel, där man försöker få in aktivitetspedagogiken genom olika 
grupparbeten. Dessa grupparbeten ger oftast inte något resultat utan resulterar mer i något 
som handledaren önskar.  
 
I motsats till förmedlingspedagogiken vilar den progressiva pedagogiken mer på en 
kunskapsteoretisk bas. Nationalencyklopedin (1998), beskriver det progressiva synsättet på 
kunskap, som att varje kunskap måste sättas i samband med den enskilda eleven och dennes 
erfarenhet och intresse.  
 
Piagets adaptiva system bygger på processerna assimilation och ackommodation. 
Assimilation innebär att individen tar in information och anpassar det till han redan vet och 
anpassar det nya till det gamla. Någon ny kunskap utvecklas inte men den ”gamla” förstärks 
och förankras ytterligare. På detta sätt förhindras individen att ”kopiera” omvärlden utan att 
förankra i den egna erfarenheten. Motsatsen, ackommodation innebär att individen förändrar 
sig efter kontextens villkor, individen måste anpassa det gamla som han redan kan till det nya. 
Detta sker genom att han ändrar sitt sätt att tänka. Ny kunskap utvecklas alltså genom att: 
Lära är att ändra sitt sätt att tänka och handla. Båda processerna pågår alltid samtidigt och är 
varandras förutsättningar och kan dominera över varandra mer eller mindre. (a.a). 
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2.2 Livslångt lärande och vuxnas lärande 
Lärande framstår ofta som något ganska komplicerat när man talar om planerat lärande i 
arbetslivet och på andra arenor. Det informella oorganiserade lärandet som dagligen sker i 
vardagen flyter på utan att man egentligen reflekterar över att det sker.  Lärande sker genom 
vårt tänkande och att vi tolkar vardagen runt omkring oss, utifrån den verklighet vi befinner 
oss i.  
 
För de flesta är livslångt lärande ett välbekant ord men betydelsen är kanske inte lika klar  för 
alla? Vad menas egentligen med livslångt lärande? Backlund (a.a) ser lärande som något 
mångfacetterat men vill tydliggöra det med att den minsta gemensamma nämnaren för 
begreppet lärande är att lärande är en förändring.  
 
Han beskriver vidare lärande som en process som är baserad på konkreta upplevelser. Han 
menar att kunskap utvecklas genom att erfarenhet omvandlas när individen i handling ändrar 
sitt sätt att tänka. Lärande ses alltså här som utveckling av kunskap och förmåga att handla 
(a.a s.78) 
 
Ellström hävdar i sin uppsats ”Rutin och reflektion. Förutsättningar och hinder för lärande i 
dagligt arbete”, i samlingsvolymen Livslångt lärande att ”den starka betoningen av en 
kunskapsprocess utan slut innebär att tyngdpunkten förskjutits från formellt till informellt 
lärande och att den tidigare så skarpa gränsdragningen mellan utbildning och arbetsliv därmed 
har luckrats upp”. (I: Ellström et al, 1996, s.142-143 ).   
 
Larsson definierar i sin uppsats ”Vardagslärande och vuxenstudier” i  samma samling 
begreppet lärande. Människans mest fundamentala tillvaro är att tolka den samma, så länge vi 
är vakna fylls vårt medvetande av alla möjliga intryck. Tolkandet är inget vi kan välja att göra 
vid vissa tillfällen utan är något som ständigt pågår, dessa tolkningar kan vi kalla vår 
personliga kunskap. Människan är inte bara dömd att tänka, hon är dömd att tolka. Detta sker 
genom en kulturbunden förförståelse, med språkets hjälp och i samspel med andra. Genom att 
tolka och handla står människan i förbindelse med sin omvärld. Detta får följden av nya 
insikter som tar sig uttryck i förändringar i individens tolknings- och/eller handlingsmönster. 
Lärandet är ibland avsiktligt och medvetet men mycket lärande sker också i vardagen, 
oavsiktligt och omedvetet. Många handlingar har vi lärt oss så väl att de blivit rutin och vi 
utför dem utan att reflektera. Larsson exemplifierar detta resonemang med bilförarens ökade 
skicklighet, som medför en allt större grad av rutinhandlande vilket möjliggör bättre överblick 
över trafiksituationen och Larsson säger vidare att samma mönster gäller för 
lärarskickligheten i klassrummet.  (a.a). 
 
Enligt Larsson ligger värdet av organiserade vuxenstudier framförallt i att öka människors 
möjligheter att utvinna ny kunskap ur vardagen och därmed nya tolkningsmöjligheter och 
handlingsalternativ – det livslånga lärandet. Han säger vidare att studier kan åstadkomma 
detta genom att ge människor nya intressen, nytt jobb och bättre självförtroende – tillgång till 
en expanderande värld. (a.a). 
 
Gustavsson och Larsson  är överens om att det behövs en utmaning av invanda tolkningar, “en 
spaning” för att en kunskapsprocess ska komma igång. För att något nytt ska kunna skapas 
måste det finnas skillnader, erfarenheter som konfronteras med varandra i en fri dialog. 
Larsson påpekar dock att den kan vara svårt att i den formella utbildningen komma åt att 
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utmana de studerandes vardagserfarenhet eftersom den så sällan får plats inom skolans slutna 
värld.  (a.a). 
 
Larsson resonerar vidare att kanske kan utbildningen i stället indirekt bidra till att 
vardagskunskaper växer, genom att formella studier leder till ett arbete eller en 
samhällsposition som medför en vardag med större möjligheter att utmana det invanda och 
därmed sätta igång en kunskapsprocess. Detta innebär dock en risk att en instrumentell syn på 
skolans roll kommer i öppen dager. Den speciella värld som skolan är gör det svårt att 
behandla relevant kunskap med andra ord kunskap som har praktisk tillämplighet i ett givet 
sammanhang. Saknas meningsfullt sammanhang minskar begripligheten och därmed den 
studerandes motivation. (a.a). 
 
Larsson talar vidare om det goda omdömet som kan vara en antydan till hur han ser att 
skolans uppgift främst är att förbereda eleven för det livslånga lärandet. 

Att kunna se något från en annan synvikel än den egna är ett första steg, när man vill ta ställning 
på ett moget sätt. Då har man en fullständigare bild att ta ställning till och då blir 
ställningstagandet mer välgrundat. Detta kräver respekt för olika synsätt men också en förmåga 
att lyssna och förstå en annan tankegång än den man själv har. Det är i ett tvångsfritt samspel 
med andra som det verkligt ”goda omdömet” kan odlas. Studier har, om de fungerar väl, kanske 
sin största betydelse genom att förändra vårt vardagstänkande genom att ”det goda omdömet 
utvecklas i samspel mellan människor. Då kan inte bara människor tänkande förändras utan även 
handlandet och då förändras samhället. (a.a. s.25-26). 

 
Regeringens ambition är att stödja det livslånga lärandet och beskriver det livslånga lärandet 
som något som sker under hela livet oavsett i vilken form det sker. På regeringens hemsida 
(www.regeringen.se) beskrivs lärande i tre olika former: 
- formellt lärande 
- icke- formellt lärande 
- informellt lärande 
 
Vidare beskriver regeringen det formella lärande som sådant lärande som sker inom ramen för 
barnomsorgen, skolan, gymnasiet, högskolan och kommunala vuxenbildningen och utmärks 
av att det sker inom ramen för ett regelverk. Icke-formellt lärande beskrivs som något som 
sker vid sidan av ovanstående och man finner huvuddelen av folkbildningen, 
arbetsmarknadskurser och personalutbildning inom det lärandet. Det informella lärandet 
beskrivs som allt övrigt lärande som vi lär oss i olika livssituationer, inom familjen, på jobbet 
och i vardagen.  
 
Ellström (a.a) betonar i likhet med regeringen vikten av att skilja på formellt och informellt 
lärande och hans syn på dess innebörd stämmer väl överens med ovan. Han menar att lärande 
är en fortlöpande process som både kan vara avsiktligt planerad och medveten men även 
omedveten för individen. Lärande klingar för det mesta positivt eftersom det innebär en 
utvidgad och fördjupad kompetens men kan även innebära negativa konsekvenser i form av 
passivisering och underordning och t o m minskad kompetens om en felinlärning sker. 
Exempel på detta är inlärd hjälplöshet som innebär att man tar ifrån någon förmågan till att  
tro sig kunna klara av olika situationer. 
 
Illeris (2001) syn på lärande innebär att lärande alltid är både en kognitiv, en psykodynamisk 
och en samhällelig process och pekar på att lärandet och varje läroprocess har tre dimensioner 
som är knutna till tre infallsvinklar, representerade främst av Piaget, Freud och Marx. Piagets 
teori innebär att allt lärande har ett färdighets- eller betydelsemässigt innehåll och att 

 14

http://www.regeringen.se/


människan genom lärande och kunskap själv konstruerar sin förståelse av omvärlden och 
drivkraften ligger i lärandets ”varför”-fråga. Freuds teori innebär att motivationen och 
känslorna är avgörande för att kunna tillägna sig kunskaper och de kognitiva strukturerna. 
Marx hävdar att människan som är skapare av den materiella världen inte kan undgå att 
påverkas av den i vår vardag och i lärosituationen och menar att människan i grunden är en 
social varelse och hennes psykiska funktioner kan endast utvecklas i ett socialt rum och 
hävdar därmed att den samhälleliga dimensionen är given.  
 

2.2.1 Kognitiva och kontextuella teorier 
Mänskligt beteende kan vara svårt att förklara, en hjälp kan vara att göra indelningen 
kognitiva och kontextuella teorier. Granberg (a.a)  beskriver den stora skillnaden mellan dessa 
teorier som vilken betydelse man lägger på individens kognitiva processer och faktorer i 
kontexten. De kognitiva processerna är sånt som ”sker i huvudet”.  
 
Psykodynamisk och handlingsteoretisk teori är kognitiv och kännetecknas av att stor vikt 
läggs på individens mentala processer som man kallar O -  organismen. Det man uppfattar 
med sina sinnen (syn, hörsel osv) kallas stimulus – S. Beteendet kallas respons – R. De 
mentala processerna uppstår mellan stimulus S och respons R. Kognitiva processer är S-O-R-
teorier eftersom de innebär att jag uppfattar med mina sinnen, bearbetar dem mental och 
handlar.  
 
Behavioristisk teori är kontextuell och bygger på stimulus-respons och där är faktorer i 
omgivningen huvudorsaken till beteendet hos individen. I S-R teorier är mentala processer, 
eller tänket ointressanta eftersom de inte kan mätas på ett objektivt sätt.  
 
Nedan visas en modell schematiskt över tre huvudperspektiv för teorier om mänskligt 
beteende. 
              Kognitiva   Kontextuellt 
Psykodynamiskt Handlingsteoretiskt Behavioristiskt 
Varför? 
Fokus på individens inre processer 

Möjligheter och hinder 
Fokus på individens samspel med 
kontexten 

Hur beter sig individen? 
Fokus på kontexten 

S. Freud          1856-1939 
E. Fromm       1900-1980 
M.Mahler        1901-1985 
E.H. Erikson   1902-1994 

J. Dewey      1859-1952 
K. Lewin     1890-1947 
J. Piaget       1896-1980 
 

I. Pavlov       1849-1936 
J.Watson       1878-1958 
F. Skinner     1904-1990 

 
S                     O                  R- teori 

  
 
S                      O                   R-teori 

S                                      R-teori 
 

Figur 1 (Granberg, a.a, s.37). 
 

2.3 Lärdilemman och lärande 
I arbetet och lärandesituationer uppstår olika typer av dilemman. Thunborg (I: Backlund et al, 
2001, s. 95) som har studerat lärdilemman inom sjukvården definierar lärdilemman som 
 

...inbyggda störningar, praktiska dilemman som påverkar enskilda människor och yrkesgruppers 
lärande i det dagliga arbetet både vad de lär sig men också hur de lär sig. Dessa dilemman finns 
på olika nivåer, dvs. i enskilda anställdas uppfattningar, i samspelet mellan anställda, hos 
yrkesgrupper, inom vårdverksamheter och i hälso- och sjukvårdssystemet i stort. Lärdilemman 
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kan ses som reproduktiva krafter som befäster hierarkier, men också som inneboende potentialer 
och/eller drivkraft för verksamheter, lär(lings)system och yrkesgrupper. 
 

I dagens arbetsliv är det stora krav på att ständigt lära sig och utvecklas. För att nå detta 
används ofta begreppen kompetensutveckling, ständiga förbättringar och lärande organisation. 
För att utveckla medarbetarnas kompetens inom olika organisationer används inte bara 
utbildningsåtgärder utan man försöker att utveckla ett lärande i det dagliga arbetet. Lärande i 
det dagliga arbetet anses kunna bidra till en kontinuerlig verksamhetsutveckling.  Dilemman 
som drabbar individer som ska utvecklas är ofta tidsaspekten som visar sig genom att 
organisationen kräver utveckling och ständiga förbättringar samtidigt som det inte avsätts 
tillräckligt med tid för detsamma. Medarbetare får på detta vis svårt att ta till sig nya 
kunskaper och delta i innovativa processer. 
 
Backlund resonerar kring tre dimensioner som kan relateras till olika perspektiv på lärande. 
Han tar upp relationerna mellan individuellt och kollektivt lärande, planerat kontra oplanerat 
lärande samt relationen subjekt och objekt. Nedan tar jag upp dimensionen individuellt och 
kollektivt lärande. (a.a).  

2.3.1 Individuellt och kollektivt lärande 
Backlund pekar på att i de flesta psykologiska perspektiv om lärande under 1900-talet har 
utgångspunkten varit individen och dess beteende, mentala processer och uppfattningar. 
Enligt behaviorismen påverkas individens beteende av omgivningen genom manipulation av 
stimuli och förstärkningar av beteenden. Kritiker till detta menar att själva lärprocessen 
ignoreras på detta sätt.  Ur ett kognitivt perspektiv betonas individuell utveckling. Människor 
konstruerar ständigt och omkonstruerar sina tankar och handlingar och organiserar sitt minne 
för att kunna ta in, bearbeta och lagrar information. Mänskliga tankestrukturer kan dock göra 
att svårigheter uppstår när det gäller att förändras och handla på annorlunda sätt. Debatten har 
varit intensiv när det gäller synen på förhållandet mellan det individuella och det kollektiva 
lärandet. Tidigare sågs lärande som antingen en individ eller kollektiv process. (Backlund). 
resonerar vidare kring om vi nu börjar att  förstå distinktionen mellan det individuella och 
kollektiva lärande. (a.a).  

2.3.2 Bemästringslärande 
Ellström ser bemästringslärande som en rutiniserad handlingsnivå, det vill säga man utför 
handlingar på en automatiserad nivå utan medveten kognitiv kontroll. En individ som handlar 
på denna nivå kan oftast inte verbalt beskriva den kunskap som handlingen baseras på, 
handlandet baseras på implicit eller tyst kunskap. Rutiniserade handlingar har låga krav på 
uppmärksamhet och medveten kontroll utmärker väl inlärda färdigheter som kan utföras utan 
större ansträngning. Att handla rutiniserat avlastar individen från mentala resurser som istället 
kan läggas till andra ändamål. Rutiniserat handlande är ett smidigt och effektivt sätt att 
hantera välkända och återkommande dagliga uppgifter. Detta kan fungera väl så länge det inte 
uppstår problem eller någon positiv eller negativ överraskning. Då krävs en förmåga av 
kunskapsbaserat och/eller reflektivt handlande vilket förutsätter explicit kunskap om 
uppgiften, innebörder och orsakssammanhang som har betydelse för att förstå problemet och 
kunna fortsätta handlandet. (a.a) 

2.3.3 Utvecklingsinriktat lärande 
Ellström beskriver vidare det utvecklingsinriktade lärandet som en rörelse från den 
rutiniserade (bemästringslärande) handlingsnivån till en kunskapsbaserad/reflektiv 
handlingsnivå. I det utvecklingsinriktade lärandet krävs ett medvetet analytiskt tänkande 
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utifrån individens mål, tidigare erfarenheter och kunskap om omgivning. Det är nödvändigt 
med explicit kunskap för att bland annat kunna identifiera, tolka och värdera feedback från 
tidigare handlingar. Det krävs en återkommande reflektion över den uppgift man har t ex 
arbetar jag med rätt sak? Och förståelse och reflektion över innebörd av konsekvenser över 
handlingar för både individuella och verksamhetsrelaterade mål. Att lära i detta perspektiv är 
sammankopplat med individens handlingsutrymme till att kunna påverka omgivningen med 
syftet att lösa uppgifter eller uppnå mål. Avgörande för att underlätta ett utvecklingsinriktat 
lärande är att utrymme ges för att experimentera och praktiskt utföra olika handlingsalternativ. 
(a.a).  

2.3.4 Att pendla mellan rutin och reflektion 
Det goda lärandet förutsätter en pendelrörelse mellan rutin och reflektion. Det måste finnas en 
balans mellan rutin och reflektion och mellan krav på rutinisering och stabilisering av nya 
tankar och handlingsmönster och samtidigt krav på att tidigare mönster kan avläras. Ellström 
menar att handlingar kan föras parallellt mellan de olika nivåerna. Det kan vara betydelsefullt 
att kunna utföra ett arbete på olika handlingsnivåer genom att växla mellan vardagliga 
rutinmässiga problem och nya okända problem som dyker upp. Ellström menar att det är en 
praktisk utmaning att skapa förutsättningar för både ett bemästringslärande och ett 
utvecklingsinriktat lärande. Han ser dock vissa problem genom att dessa lärandeformer 
förutsätter olika kanske svårförenliga betingelser och arrangemang som ska underlätta 
lärandet. (a.a). 

2.3.5 Produktionens logik och utvecklingens logik 
Integrationen mellan arbete och lärande är en viktig beståndsdel i visioner om lärande 
organisationer och uthålliga arbetssystem – det goda arbetet.  Vad innebär det för möjligheter 
till ett gott lärande på kollektiv nivå, dvs  det kan avse ett arbetslag eller en organisation?  
Man kan jämföra lärandet på kollektiv nivå med det individuella lärandet och tala om ett 
bemästringslärande respektive ett utvecklingsinriktat lärande. Ellström utvidgar detta genom 
att göra en distinktion mellan två skilda verksamhets- och lärandelogiker; utvecklingens logik 
respektive produktionens logik. Dessa beskrivs i bilden nedan.    
 
”Utvecklingens logik” 
 
tonvikt på 

• tanke och reflektion 
• alternativtänkande, experiment och risktagande 
• tolerans för olikhet, osäkerhet och felhandlingar 
• ett utvecklingsinriktat lärande 

 
”Produktionens logik” 
 
tonvikt på 

• effektiv handling på rutin- eller regelbaserad handlingsnivå 
• problemlösning genom tillämpning av givna regler/instruktioner, enhetlighet och 

likatänkande, stabilitet och säkerhet 
•  ett lärande inriktat mot bemästring av procedurer och rutiner 

 
Figur 2 (Ellström, 2001) 
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I produktionens logik är det viktigt att göra allt rätt och snabbt och tänkandet och lärandet är 
reducerat till att stödja och främja en effektiv handling. Detta är tvunget för att få saker gjorda 
i rimlig tid och till rimlig kostnad. Detta är en förutsättning för att kunna skapa en stabil och 
effektiv verksamhet. I det tayloristiska organisationstänkandet dominerar i stort sett 
produktionens logik. Inom produktionens logik finns visserligen en viss kreativitet men den 
blir sällan uppmärksammad, erkänd eller belönad. Inom den tayloristiska modellen 
organiseras ofta utvecklingens logik till särskilda utvecklingsenheter vilket försvårar 
möjligheterna till innovation och nyskapande lärande till stor del i verksamheten. (a.a). 
 
Motsatt, att låta utvecklingens logik ta överhanden kan vara minst lika förödande. Detta 
genom att detta idealistiska perspektiv tenderar att reducera handling till tänkande. Det är 
många idéer som aldrig kommer till ”skott”. Det finns en risk för brist på kopplingen kunskap 
(teori) och handling (praktik). Det finns även en risk för utvecklingsstress i och med att det 
ofta finns alltför höga expanderande ambitionsnivåer. 
 
Ellström menar att för att få en balans mellan utvecklingsinriktat lärande och produktionens 
logik är det viktigt att främja det utvecklingsinriktade lärandet. Han säger vidare att det många 
gånger finns  tendenser till att utvecklingsinriktade aktiviteter försvinner i vardagens 
rutiniserade verksamhetsflöde. Ett dilemma uppstår när man å ena sidan ser rutiner som ett 
sätt att skapa stabilitet och förutsägbarhet som en viktig förutsättning för en effektiv 
verksamhet men å andra sidan försvårar rutiniseringen ett lärande som innebär nytänkande 
och förnyelse både på individ- och verksamhetsnivå. En balans krävs mellan de båda 
logikerna, ibland kan det rutiniserade handlandet leda till ett misslyckande vilket kan vara den 
brytpunkt som gör att förändring kommer till. (a.a). 
 
Ellström ser fyra faktorer som avgörande för att man ska kunna göra verklighet av visionerna 
om lärande och innovationer i organisationer. Han menar att det krävs ett tidsmässigt och 
uthålligt utvecklingsarbete som fokuserar på rätt saker.  
 

• att det finns klara och tydliga mål och visioner för förändringsarbetet 
• att förändringsarbetet bygger på en hög grad av delaktighet från berörda parter samt att 

det finns tid och rum (arenor) för arbete med utvecklingsfrågor 
• att ledningen på olika sätt aktivt stödjer förändringsarbetet 
• att det finns en kultur i organisationen som främjar lärande 

 
Ellström säger vidare att förändringsprocesser bör drivas av visioner. Om mål har formulerats 
på förhand kan de lätt uppfattas som en pappersprodukt som ledningen har formulerat och 
något som man inte behöver bry sig om. Detta kan göra att förändringsarbetet försvåras 
genom att ett motstånd skapas. Är målen tydliga och klara kan de dock motivera och främja 
människors motivation. Här kan man prata om ett anpassningsinriktat lärande. Klara och 
mätbara mål är viktiga för att främja människors motivation och möjligheter till lärande. Det 
är viktigt att de individer som ska förverkliga målen förstår och accepterar de samma. 
Delaktighet och reflektion är också en viktig del. 
För att få till stånd ett uthålligt och framgångsrikt förändringsarbete krävs engagemang från 
många, hög delaktighet från förankring till genomförande. För detta krävs också att tid 
budgeteras så att människor känner att det får ta tid. Ellström menar att det är nödvändigt att 
organisera verksamheter för både effektiv produktion och för lärande. Han menar vidare att 
nyskapande lärande till stor del baseras på möjligheter till diskussioner och reflektion så finns 
risk att om man tidsrationaliserar för mycket tar bort möjligheterna både till ett integrerat 
lärande i den dagliga verksamheten som tar bort aktiviteter som inte anses ”värdeskapande”. 
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Han kallar det för att ”kasta ut barnet med badvattnet”. För att kunna organisera arbetet för 
både högt ställda verksamhetsmål och utvecklingsarbete och lärande verksamhetsmål som 
lämnar utrymme för det samma.   
 
Ellström pekar vidare på ledningens betydelse för att stödja utvecklingsprocesser och att de 
gör nödvändiga resursmässiga prioriteringar. Ledningens betydelse för att nå framgång kan 
inte överskattas. De kan symboliskt stödja förändringsarbetet genom att ställa krav på 
förändring dvs för att skapa ett förändringstryck; samt för att legitimera och bidra till en 
allmän prioritering av förändringsarbetet. Det behövs incitament för deltagande och att 
utvecklingsarbetet så långt det är möjligt integreras i det dagliga. Det är viktigt att det i 
organisationen finns resurspersoner i form av projektledare och gruppledare som har tid och 
resurser till att leda förändringsarbetet, genom att följa upp beslut, strukturera och 
dokumentera diskussioner, vara förmedlande länk till ledningen och driva på om det uppstår 
problem eller stopp. Ge uppmuntran och känslomässigt stöd är också viktigt i sammanhanget. 
Regelbundna träffar under förändringsarbetet är viktigt med anledning av att praktiska 
problem kan diskuteras och för att få ett informationsutbyte mellan medarbetare och ledning. 
(a.a). 

2.4 Kompetens 
Begreppet kompetens beskrivs på olika sätt i olika litteratur. Före 1980-talet användes sällan 
eller aldrig begreppet kompetens utan ordet personalutbildning. Nationalencyklopedin (1998) 
förklarar innebörden av ordet kompetens som ursprungligen kommer från senlatinets 
competentia och står för: Sammanträffa, vara ägnad, vara kompetent, räcka till och idag har 
det innebörden kunnighet, skicklighet.  
 
Egidius (1999, s.191) definierar kompetens som ”förmågan att klara en uppgift” och att det 
består av såväl kunskaper som erfarenheter grundad på erfarenhet, av förhållningssätt och 
förmåga till att kunna bedöma och värderas korrekt. Han säger vidare att den som har 
kompetens att klara en uppgift kan sägas vara reellt eller faktiskt kvalificerad för dessa 
uppgifter. Sandberg och Targama (1998) understryker kritiken mot traditionell inlärning och 
kompetensutveckling. De lyfter också fram behovet av att förstå arbetskamraterna. 
 
Egidius (a.a) säger att under  1970- och 80-talet lades något nytt in i ordet kompetens. Man 
började intressera sig för med vilken förmåga anställda hade till att klara av uppgifter som 
fanns i verksamheten. Skillnad fanns mellan konkurrensutsatta verksamheter där man mer såg 
till den reella kompetensen i motsats till statliga och kommunala förvaltningar där tillsättning 
av tjänster och mer skedde efter vilken examina man har med sig. 
 

2.4.1 Kompetensutveckling 
Till skillnad från kompetensbegreppet läggs i  begreppet kompetensutveckling större vikt vid 
faktisk förmåga än vid sådan behörighet som fastställs enligt ett visst regelsystem i en 
förvaltning. (Egidius, a.a) 

2.5 Delaktighet, motivation, inre och yttre drivkrafter   
Bruner (I: Granberg 2004, s.51) menar att varje individ har en medfödd ”vilja att lära” och att 
den består av tre olika motiv: 
- kompetensbehovet, att visa sig själv och andra att man kan saker 
- ömsesidighetsmotivet, att tillsammans och i samarbete med andra sträva mot ett mål 
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- nyfikenhetsmotivet. 
 
Granberg (a.a) tolkar detta som att inre drivkrafter är viktigare för inlärning än yttre 
belöningar i form av exempelvis befordringar och lön. Bruner menar vidare att ”viljan att 
lära” kräver en meningsfull struktur hos det som ska läras och att inlärningen ska utgå från 
elevernas förutsättningar utan för den skull släppa dem helt fria. Han menar att kunskapen är 
en process och inte en produkt.. Han lyfter också fram vikten av det sociala klimatet i 
undervisningen. Jerkedal (a.a) menar att om man ska kunna uppleva lärandet som en inre 
belöning krävs inflytande över sin egen lärprocess, vilket är en praktisk tillämpning av 
”nyfikenhetsmotivet”. Det är viktigt med yttre belöningar som motivationsfaktorer men de får 
inte motverka ”nyfikenhetsmotivet”. 
 

”Människor behöver inte motiveras för att lära, det räcker med att undanröja hindren” . sagt av 
Bruner (I:Granberg 1994, s.101) 

 

2.6 Sammanfattning av teoriramen 

Mitt teorikapitel, litteratur och författare, är valt utifrån de frågeställningar jag har i arbetet. 
Mina begrepp i arbetet är pedagogik, lärande, kompetens, delaktighet, drivkrafter och 
motivation och inom dessa många gånger vida begrepp, finns också oändligt (ibland kan det 
tyckas ogreppbart)  mycket teori att finna. Teorin har under arbetets gång kompletterats och 
även reducerats beroende på vad min empiri har visat. Jag har försökt att följa den röda tråden 
och börjar med att ”nysta” mig igenom mitt arbete från teori, via empiri och till analys och 
diskussion. I min teori har jag i forskningen försökt att finna svar på pedagogikens kärnfråga; 
”Relationen mellan subjektet, den som lär och objektet, det som ska läras”. Granberg ger svar 
på den frågan genom att ställa förmedlingspedagogik mot progressiv pedagogik. Genom 
Piagets adaptiva system får jag förståelsen för hur ny kunskap utvecklas och hur gammal 
kunskap förstärks och ytterligare blir förankrad.  Ellström ställer bemästringslärande mot 
utvecklingsinriktat lärande och Backlund förklarar individuellt och kollektivt lärande. 
Thunborg resonerar kring lärdilemman som inbyggda störningar, praktiska dilemman som 
påverkar enskilda människor i deras lärande både när det gäller vad man lär sig och hur man 
lär sig. Granberg förklarar olika kognitiva och kontextuella teorier vilket får mig att lättare 
förstå mänskligt beteende. 
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3. Problemprecisering  
 
 
 
Med hjälp av teoriramen från föregående kapitel samt det empiriska material som samlats in 
genom intervjuer med deltagare, vill jag belysa nedanstående preciserade frågeställningar. 
 
 

3.1 Preciserade frågeställningar 
 

1. Vilket lärande har skett för individen? 
2. Vilket lärande har skett för organisationen? 
3. Vilket mervärde har kompetensutvecklingen genererat för individen? 
4. Vilket mervärde har kompetensutvecklingen genererat för organisationen? 
5. På vilket sätt har lärandeprocessen främjat/hindrat lärande och kompetensutveckling? 
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4. Metod 

 

4.1 Angreppssätt 
Patel  (1994) menar att angripa ett problem metodiskt innebär att planera, organisera och 
integrera information eller data vilket sedan ska mynna ut i en slutsats. Det finns tre 
slutledningssätt inom forskningen som används för att bedriva teoriproduktion. Dessa är 
induktion, deduktion samt abduktion. Att arbeta induktivt innebär att gå ”upptäcktens väg”, 
från det individuella (Empiri) till det allmänna, tidigare kända eller okända fenomen. 
Deduktion ”bevisets väg” innebär att utgå från hypoteser, pröva, förklara eller förutsäga 
något; från det generella till det specifika. En tredje väg att gå är abduktion där man pendlar 
mellan teori-empiri och använder induktion och deduktion växelvis. I den här studien har jag 
har arbetat abduktivt det vill säga pendlat mellan induktion och deduktion. 
 

4.2 Undersökningsuppläggning 
Den här undersökningen kan sägas vara både deskriptiv och explorativ eftersom det finns 
vissa luckor i kunskapen. Vid explorativa undersökningar vill man inhämta så mycket 
kunskap som möjligt inom problemområdet. Om man redan har en viss kännedom inom 
problemområdet genomför man undersökningen deskriptivt. Inom områden där teorier har 
utvecklats och där kunskapen är stor, talar man om hypotesprövande undersökningar. Dessa 
bygger på antagande som kan härledas i teorin och som sedan prövas i verkligheten. Flera 
insamlingsmetoder har använts i undersökningen i form av dokument och intervjuer vilket 
pekar på en explorativ undersökning. 
 
Patel (a.a)  betecknar inriktningen på den information man tänker bearbeta och analysera som 
kvantitativ eller kvalitativ. Den kvantitativa bygger på statistiska metoder, ofta i siffror och 
omfattning, och den kvalitativa är inriktad mot verbala analysmetoder. Merriam (1992) menar 
att det kvalitativa sättet att förmedla information på sker med hjälp av detaljerade 
beskrivningar av företeelser, situationer etc. varför informationen oftast samlas in via 
intervjuer och observationer men även från dokument. 
 
Mitt kunskapsintresse är knutet till vilket lärande som har genererats samt vilket mervärde en 
kompetensutvecklingsinsats har haft i ett företag och därför har jag valt en kvalitativ ansats. 

4.3 Tolkningsperspektiv 
Som analysmetod har ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv använts i undersökningen. 
Bryman (2002) menar att det centrala i hermeneutiken är att forskaren vid analysen av en text 
ska försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv som dess upphovsman haft, i detta 
fall de intervjuade reparatörerna och deras chefer. Fokus vid analyser är den sociala och 
historiska kontext där texten producerades.  
 
Kvale (1997) förklarar den hermeneutiska tolkningens syfte som att vinna en giltig förståelse 
av en texts mening. Han beskriver den hermeneutiska tolkningen enligt sju principer; 

1) ständig växling mellan delar och helhet 
2) tolkningen av meningen avslutas när man har kommit fram till en god gestalt, ett inre 

sammanhang i texten utan logiska motsägelser 
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3) deltolkningarna prövas mot meningen hos texten som helhet och kanske också mot 
andra texter av samme författare 

4) textens autonomi innebär att texten ska förstås utifrån sin egen referensram, att man 
ska uttolka vad texten själv säger om ett tema 

5) man ska ha kunskap om textens tema 
6) en medvetenhet om förutsättningarna krävs 
7) varje tolkning innebär förnyelse och kreativitet 

 

4.4 Forskarrollen 

Någon gång under år 2000 skedde en omorganisation för underhållsenheten på OKG AB. 
Detta föranledde vissa förändringar i arbetssätt för underhållspersonalen, bland annat fanns 
ambitionen att dåvarande reparatörer mer skulle gå in i rollen som utförande tekniker. Med 
detta mål i bakgrunden kontaktade underhållsenheten personalavdelningen för att utveckla en 
utbildning för de reparatörer som var aktuella. Det var här som jag blev inkopplad i 
kompetensutvecklingsprojektet. Jag har fungerat som mentor för den här gruppen i form av 
stöd vid upplägg av utbildningsinsatser, kontakter med både chefer och deltagare och även 
kontaktperson mot Europeiska Socialfonden. På detta sätt var jag själv djupt involverad i 
kompetensutvecklingsinsatsen och hade därmed som forskare en stor portion med 
förförståelse.  Jag har försökt att ta av mig projektledarglasögonen i min forskning och försökt 
att utgå från att vara en oberoende forskare som startade enligt tabula rasa, ett oskrivet blad. 
Man bör fundera över sin forskarroll där man själv är en del och nogsamt ta detta i beaktande. 
Det kan ske genom att man exempelvis funderar över hur informanterna uppfattar mig som 
intervjuperson; vilken roll ser de mig i? Som forskare? Som chef? Som projektledare? 
Påverkar jag dem positivt eller negativt till ”villigheten” till att vilja svara ”korrekt”? En 
fördel vid intervjutillfället var att jag inte behövde etablera någon ny kontakt med 
informanterna, den fanns redan sedan tidigare. Detta gjorde att vi kunde gå rakt på intervjun, 
även om hänsyn naturligtvis togs till att skapa en bra intervjumiljö. En annan viktig del är att 
man vid konstruktion av intervjuguider, även tänker på att ta upp frågor som man kanske 
genom sin förförståelse vet kan generera i negativa svar. Man kan som forskare fundera över 
om resultatet hade blivit annorlunda med en forskare som helt togs in ”utifrån”? Något som är 
svårt att få ett svar på utan att helt enkelt göra om undersökningen igen. Min tro är dock att 
informanterna helt öppenhjärtligt har svarat på de frågor som intervjuguiden i bilagan visar 
på.    

 

4.5 Datainsamlingsmetod 
Som primärdata har jag använt halvstrukturerade intervjuer med samtliga nio deltagare i 
kompetensutvecklingsinsatsen samt även tre utvalda chefer på olika nivåer i organisationen. 
Intervjuguiden konstruerades utifrån de frågeställningar jag hade och för att underlätta vid 
resultat- och analysarbetet fanns det en tanke om tematisering vid dess konstruktion. 
 
För att få svar på mina frågor var det inte möjligt att genomföra en enkätundersökning som 
mer bygger på att generalisera resultatet. En intervjuundersökning är mer tidskrävande än en 
enkätundersökning och det finns en större risk för feltolkning vid bearbetningen eftersom 
svarsalternativen inte är givna. 
 
Patel (a.a) betonar vikten av förberedelser oavsett det gäller intervjuer eller enkäter. Första 
förberedelsen gäller att man ser över innehållet i frågeguiden, att det preciserade problemet är 
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täckt och att de olika delområdena blir behandlade. Den andra förberedelsen gäller frågorna. 
Att man kritiskt granskar och stryker eventuellt överflödiga frågor. 
 
Under intervjun följde jag Patels ”trattteknik” som innebär att jag började med stora öppna 
frågor och sedan övergick till mer specifika. Tekniken anses vara motiverande och 
aktiverande eftersom intervjupersonen då till att börja med får börja med att verbalisera sig 
som han vill. Slutligen avslutades intervjun med mer öppna frågor där respondenten fick 
möjlighet att fritt uttrycka saker som han ville framföra. 
 
Som sekundärdata har använts olika dokument som finns samlade om 
kompetensutvecklingsprojektet, utvärderingar från delkurser, ”halvtidsutvärderingar” samt 
deltagarnas egenhändigt formulerade utvärderingar som de skrev efter avslutat projekt. Ej 
dokumenterade samtal under hela projektets gång har förts mellan kursdeltagarna och mig 
som också finns med som en förförståelse till resultatet. 

4.6 Genomförande 
Inför intervjuerna, som var godkända av personalchefen samt underhållschefen, skickades ett 
e-mail ut till samtliga deltagare i kompetensutvecklingsinsatsen samt till tre chefer inom 
underhållsenheten med en förfrågan om de var villiga att ställa upp på en intervju. I samma e-
mail fick de förklarat syfte och mål med intervjuerna. Samtliga var villiga att delta, totalt 12 
personer. 
 
En frågeguide konstruerades och testades på en person före intervjutillfällena. Några mindre 
justeringar gjordes efter detta test. Därefter gjordes ett intervjuschema som skickades ut och 
intervjuerna genomfördes sedan under mars-april. Intervjuerna ägde rum i en avskild miljö 
där inte respondenterna kunde störas i sitt arbete. Varje intervju pågick cirka 30 minuter och 
respondenterna var mycket avslappnade och samarbetsvilliga till att få till en bra intervju.  

4.7 Undersökningsgrupp 
I studien ingår dels de nio deltagare som var med i kompetensutvecklingsinsatsen samt tre 
chefer från olika nivåer på underhållsavdelningen.  

4.8 Databearbetning 
Samtliga intervjuer har spelats in på band vid intervjuerna med respondenternas godkännande. 
Efter intervjuerna har dessa transkriberats ordagrant oftast senast dagen efter intervjun, för att 
samtalet ska finnas i färskt minne men även för att inte samla på sig för mycket material då 
utskrift av intervjuer är ett tidskrävande arbete. 
 
Varje intervju har märkts med en kod för att möjligheten ska finnas att se vad en 
intervjuperson har sagt om de olika temanen. Intervjuerna har förstorats upp från A4 till A3 
och sedan märkts upp med respondentens kod C1—C3 (chefer) samt D1—D9 (deltagare).  
 
Utifrån frågeställningarna har sedan intervjusvaren brutits ner under olika teman och sorterats 
på stora skärmar för att få en överblick. Därefter har varje tema placerats i kuvert och sedan 
klistrats in under rätt tema/rubrik i uppsatsen. Varje tema/rubrik har sedan brutits ned 
ytterligare och formulerats till ett resultat. De mest talande citaten för detta resultat har 
använts.  Under vissa rubriker har flertalet av citaten använts eftersom de sammantaget visar 
på stämningar och att jag själv upplever det mer som en levande berättelse genom att låta 
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citaten tala. Där det finns utstickande svar har dessa kommenterats och även tagits med som 
citat.  
 
Steg 1 
Fråga 

Steg 2 
Meningsbärande 
enhet 

Steg 3 
Omformulering 

Steg 4 
Tematisering 

Synen på gruppens bidrag 
till lärande 

D7: Jo man fick ju flera 
infallsvinklar på deras sätt 
att se det, olika sätt att 
lösa uppgifter så det var 
nyttigt att se olika 
infallsvinklar…det var en 
bra grupp med olika 
kompetenser från olika 
avdelningar…var och en 
tillför ju sin 
erfarenhet…så det är 
nyttigt… 

D7 har blivit mer 
medveten om att man kan 
lösa uppgifter på olika 
sätt och se dem från olika 
infallsvinklar. Han har 
också insett att många 
olika kompetenser kan 
komplettera varandra 

Insikt och lärande om: 
Lösa uppgifter på olika 
sätt 
Olikheter kan komplettera 
Känsla av att tillhöra en 
grupp bra 

Figur 3 Exempel på hur en analys av en intervju kunde gå till under databearbetningen 
 

4.9 Trovärdighet och generalisering 
Förberedelser av frågor, urval av respondent, behandling av intervjusvar och redovisning av 
resultatet på ett korrekt sätt är avgörande för uppsatsens trovärdighet. Det är också viktigt att 
den urvalsgrupp som väljs kan ge forskaren önskad information. Pålitligheten av den 
insamlade informationen har också betydelse. Faktorer som påverkar pålitligheten är bl a att 
undersökningen upplevs seriös av intervjupersonerna och att frågorna som ställs vid intervjun 
upplevs enkla att förstå. Även intervjupersonernas motivation att ge riktig och relevant 
information spelar en viktig roll. Avgörande för kvaliteten i undersökningen är forskarens 
noggrannhet och ärlighet från processens början och fram till en fullständig redovisning. 
Bryman (a.a) beskriver validitet som ”något som rör frågan om huruvida en eller flera 
indikatorer som utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet”. 
 
För att ge undersökningen en god validitet vidtog jag följande åtgärder. Ett urval av 
intervjupersoner gjordes utifrån frågeställningen, en testintervju gjordes före de ”skarpa” 
intervjuerna. Jag skapade mig kunskaper inom området genom att läsa rapporter, litteratur och 
aktuellt inom forskningsområdet.  
 
Bryman (a.a) säger vidare att reliabiliteten eller tillförlitligheten hos en kvalitativ 
undersökning speglar kvaliteten i en undersökning med avsikt på hur resultatet från den blir 
detsamma om den genomförs på nytt.  Ambitionen har varit att bedriva en så objektiv 
undersökning som möjligt, utan att låta sig påverkas av den förförståelse som kan finnas när 
man gör en undersökning på det företag som man är anställd av. Det finns dock övervägande 
fördelar med att göra en undersökning på det egna företaget eftersom det finns kunskaper om 
verksamheten och det problemområde som jag valt att studera.  
Samtliga intervjupersoner har varit mycket villiga till att delta i intervjuundersökningen och 
motivationen har varit hög vilket stärker pålitligheten av resultatet. För att kvaliteten på 
undersökningen ska vara hög har jag som forskare varit noggrann vid val av problem område, 
intervjupersoner, formulering av frågor och vid bearbetning av resultat och analys.   
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4.10 Etiska frågor 
Att genomföra en undersökning ställer stora krav på att forskaren tar den etiska aspekten på 
allvar vid insamlandet och hanteringen av intervjusvaren. Dels för att skydda 
intervjupersonerna då studien är avslutad, men även för att dessa ska känna förtroende för 
forskaren från början och därmed vilja dela med sig av sina tankar och upplevelser. Det är 
också viktigt att respondenterna känner förtroende för att den information de lämnar är 
skyddad från missbruk och han behöver vara förvissad om att identiteten inte kommer att 
röjas. Dessa baskrav behöver uppfyllas för att forskaren ska få in så trovärdigt material som 
möjligt. Vetenskapsrådet (www.vr.se)  anger fyra huvudkrav för individskydd vid forskning. 
Informationskravet innebär att respondenten informeras om sin uppgift i studien och vad 
uppsatsen handlar om. Detta har skett vid frågan om man vill ställa upp samt inför intervjun. 
Samtyckeskravet är uppfyllt när respondenterna samtyckt till deltagande, dvs deltagit i 
intervjun. De upplyses också om att det är frivilligt att delta. Konfidentialitetskravet skyddar 
anonymiteten hos respondenterna genom att tystnadsplikt iakttas samt att det inte går att 
utläsa vem som har svarat på enkäterna. De deltagande vet visserligen vilka övriga i 
undersökningen är eftersom de har ingått i en gemensam grupp, men antalet svarande är dock 
så pass stort att det inte går att spåra vem som har svarat vad. Nyttjandekravet uppfylls då 
intervjuerna endast kommer att användas för avsedd studie. För att leva upp till de etiska 
kraven har intervjupersonerna lovats att deras svar inte kan spåras till dem personligen. De har 
också informerats om hur resultatet av rapporten kommer att offentliggöras och att de hade 
rätt att när som helst under intervjun att avbryta. De har blivit lovade att få ta del av rapporten 
efter dess  färdigställande. Samtliga intervjupersoner medgav att intervjuerna fick spelas in på 
band. 
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5. Resultat 
 
 
 
Resultatet innehåller ett antal rubriker som har framkommit vid tematiseringen av resultatet. 
De följer den ordning som intervjuerna har gjorts i. Innehållet består till stora delar av citat 
från intervjuerna. Anledningen till att mängden citat är stor är att intervjupersonernas egna 
ord bygger upp ”stämningar” och en tydlig bild av hur verkligheten är. Resultatet kring varje 
rubrik sammanfattas först, därefter följer citaten med kortare kommentarer. 
 

5.1 Bakgrund och syfte 
Samtliga deltagare har varit anställda länge på företaget, kortast 11 år och den som varit 
anställd längst i 29 år. Utbildningsbakgrunden varierar från 8-årig folkskola till 2-årigt 
gymnasium. Någon har också gått yrkesskola. En del jobbade i verkstaden när de började 
utbildningen och några hade redan ”kommit upp på kontoret”.  
Flertalet av deltagarna har samma uppfattning om vad syftet med 
kompetensutvecklingsinsatsen skulle innebära och några uttrycker det klart att de hade blivit 
lovade en teknikertjänst om de genomförde utbildningen. Både chefer och deltagare uttrycker 
samma syften för att utbildningsinsatsen skulle genomföras. Det vill säga dels för att höja 
kompetensen och dels för att deltagarna skulle kunna gå in i en annan tjänst direkt efter 
insatsen eller på sikt. 
 
En deltagare ser syftet med Växtkraft som en möjlighet till att komplettera den utbildning som 
man hade och att man sedan fick möjlighet till att läsa vidare. 
 
 Det var ju för att höja kompetensen på oss elreparatörer som hade chansen att få läsa 

vidare…komplettera våra utbildningar, så det var jag fullt medveten om. (D3) 
 
En annan deltagare ser mer syftet som att kunna ta ett kliv upp i karriären, att kunna söka en 
annan tjänst. Han kände dock en mycket stor oro inför utbildningen eftersom han så att säga 
hade kniven på strupen och helt enkelt var tvungen att delta för att överhuvudtaget kunna 
erbjudas en tjänst på företaget. 
 
 Ja, det kände jag till…det var ju för att bemöta OKGs krav på sina medarbetare va…som i mitt 

fall för att kunna bereda mig ett jobb i fortsättningen på OKG…så ville NN att jag skulle gå den 
här utbildningen 

 
Han var helt omotiverad till att börja med men mycket hängde ihop med den rädsla som han 
kände inför utbildningen. 
 
 …nej, det ville jag nu inte…sen vart det ju…nej, det ville jag inte jag var livrädd för det 

alltså…tänkte det här går aldrig…jag hade ju rätt så jobbigt i skolan med…jobbigt alltså…jag 
gick ju igenom folkskolan som alla andra…men jag har aldrig haft svårt för att lära in…så det 
var ingen höjdare (D8) 
 

Hos ett par av deltagarna är det dock mer tveksamt till vad syftet var men under sitt eget svar 
kommer han fram till syftet på egen hand 
 
 Nej, det vill jag nog inte påstå att jag vet (D9) 
men i nästa mening minns han hur det gick till och känner att han fick möjligheten därför att 
man trodde på hans förmåga till att utvecklas. 
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Jag fick frågan av min gruppchef som vi hade då och det var väl att jag var en person som ville 
gärna…så jag vet inte jag fick en, den möjligheten att börja…det var ju det här att man skulle 
upp ett annat steg i sin karriärutvecklas…skulle upp ett annat steg i sin karriär. Jag blev jätteglad 
att jag blev tillfrågad att jag fick chansen att vara med… (D9)  
 

För cheferna är syftet entydigt, dvs de avsåg att höja kompetensen hos sina medarbetare i och 
med genomförandet av kompetensutvecklingsinsatsen.  
 
En av cheferna kopplar utvecklingsinsatsen till en omorganisation som skedde på företaget 
året innan insatsen, vilket innebar att tankar fanns på att reparatörer skulle kunna utföra andra 
arbetsuppgifter i framtiden. Han är tydlig med att förklara varför utbildningen benämndes 
teknikerutbildning i den här första pilotgruppen. 
 

…därför att efter omorganisationen på U som skedde hösten 2000 så hade både el och meksidan 
luckor på ingenjörs och teknikersidan och då väcktes en idé av att utveckla vissa reparatörer 
genom att erbjuda dem en utbildning både inom kärnämnen och inom sitt teknikområde…det är 
därifrån teknikerutbildningen kommer (C1) 
 

En annan chef förklarar syftet på ungefär samma sätt, nämligen att man ville utveckla 
reparatörerna i verkstaden till att ta andra arbetsuppgifter. 
 syftet det var ju det att vi ville eehh höja kompetensen och kanske i det läget också ge andra 

befogenheter, andra tjänster till de gubbarna som vi villa ha in i det här…därav kallades det 
också teknikerutbildning, först, första svängen. Så att eehh tanken var att vi skulle ta ett antal 
utvalda reparatörer i verkstaden och ge dem den här utbildningen för att de sen så skulle bli då 
främst tekniker, det var tanken. (C2) 

 
En tredje chef såg främst att reparatörsledet, där de flesta hade låg grundutbildning , skulle 
ges möjlighet till utveckling för att i framtiden kunna ta en annan roll. 
 
 …syftet och målet med…som jag har sett på det hela är väl att e…vi ville höja våra 

medarbetares kompetenser inom just reperatörsledet för att i framtiden kanske växla upp dem 
som utförande tekniker då…de flesta de, de här killarna som vi hade ju en rätt så låg 
kunskapsnivå rent teoretiskt då mot till skillnad då mot våra ingenjörer…på så sätt ville vi ha en 
typ av utbildning som skulle höja deras grundkompetens i typ då matte, engelska, svenska. (C3) 

 

5.2 Förväntningar, delaktighet och motivation 
Inför kompetensutvecklingsinsatsen var förväntningarna blandade. Gemensamt för merparten 
var att många år hade passerat sedan de sist satt på skolbänken. Det varierade från 10 år och 
upp till 35 år. Delaktigheten i beslutet varierade också, från att helt vara med och ta beslut till 
att delta till att mer eller mindre känna sig tvungen. Chefernas förväntningar av 
kompetensutvecklingsinsatsen var främst att man skulle få engagerade medarbetare med 
högre formell och reell kompetens för att kunna ta klivet in i en annan tjänst. Cheferna ville 
därmed satsa på de medarbetare som de såg potential i till att vilja utvecklas vidare. 
 
Förväntningarna var lite olika för deltagarna, några hade inga speciella förväntningar och 
någon uttryckligen kände sig livrädd för att börja läsa. Det upplevdes dock genomgående 
positivt att ha blivit uttagen till att delta. Förväntningarna kan sägas vara stora från både 
deltagar- och chefsleden. Cheferna uttrycker sig dock mer tydligt att de ville ha något tillbaka 
från deltagarna för att kunna erbjuda dem en ny tjänst. 
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En av deltagarna berättar med glädje hur rädd han var till att börja med men att han ändå hade 
stora förväntningar på att få svar på vad han kunde klara av. 
 
 Först var jag livrädd (skratt), för att börja tänka på årena då…sen förväntningar det var nog att 

det skulle bli spännande att se om man klarade det här med framförallt matten…det var nog det 
man hade som förväntning – var man stod i livet någonstans. (D1) 

 
En annan deltagare uttrycker ovissheten kring vad som skulle hända som ett orosmoment och 
kände tveksamhet til hur han skulle klara av det. Han uttrycker det negativa som gick över till 
att bli en positiv upplevelse. 
 
 Nej…jag visste ingenting…jag var om jag ska vara riktligt ärlig skräckslagen…jag tänkte: Hur 

fasen ska det här gå? Och så blev det en så positiv överraskning! (D7) 
 
En annan deltagare kände sig utvald till att bli tillfrågad och kände att företaget vill satsa på 
honom men trots att han inte riktigt minns vad förväntningarna var  kände han sig motiverad 
till att börja. 
 Det kommer jag nog inte riktigt ihåg…dels så var det ju en pilotgrupp men jag vet inte riktigt 

vad jag ställde för krav… Jag blev jätteglad att jag blev tillfrågad att jag fick den chansen att 
vara med…” 

 ”Jag kände definitivt motivation till att börja, som jag säger att jag, 9 år i grundskolan, sen 
hoppade jag av och började jobba direkt. (D9) 

 
Chefernas förväntningar var mer klara från början och de beskriver sina förväntningar av 
utbildningsinsatsen till att deltagarna i framtiden skulle ta för sig mer och kunna arbeta mer 
med administration. De menade också att genom att deltagarna offrade egen tid så kunde man 
få mer engagemang från dem. 
 
En chef uttrycker att han ville bredda reparatörernas kompetens till att även innefatta 
administrativa uppgifter men även ge dem mer djup inom teknikområdet och kunna arbeta 
mer självgående. 
 
 Att de personer som gick det skulle bli mer självgående, mer självsäkra, våga ta ett steg i livet 

plus att de då även skulle bli bättre på det administrativa. De var ju  reparatörer i praktiken…de 
var ju utförare…några jobbade lite administrativt tidigare…men det här var ju främst för att ge 
dem en push på den administrativa sidan…men även en fördjupning inom respektive 
teknikområde. (C1) 

 
En av cheferna menar att deltagarna genom att ge av sin egen tid skulle bli mer engagerade 
och att han tror på att människor som får satsa lite själva också blir mer engagerade i sitt 
arbete.  
 Ja, tanken, alltså vad jag ville var att den skulle vara så pass tuff utbildning då att de skulle få 

investera egen mycket tid också…så att det skulle verkligen ge någonting tillbaks…då var man 
liksom någonting man måste känna själv att man ville investera den här tiden för att läsa sig och 
läsa och även på kvällstid då tillsammans med det företagsförlagda. Och är de så engagerade så 
vill de ju också då sjävklart engagagera sig i kommande jobb förhoppningsvis…så att tanken var 
att hitta engagerade människor som ville investera i egen tid som skulle kunna ge tillbaka något 
bra då för att höja kompetensen och gå in i en ny tjänst. (C2) 

 
En annan chef hade stora förväntningar inför utbildningen och poängterar vikten av att 
medarbeten är positivt inställning till att delta.   
 
 Jag hade nog stora förväntningar på det för att det…själva programmet och upplägget har jag 

tyckt varit jättebra sen är de ju naturligtvis individens inställning till det här men mina 
förväntningar var mycket positiva för det här. (C3) 
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Delaktigheten i beslutet att starta kompetensutvecklingsinsatsen upplevdes som hög från de 
flesta. Flera säger att de såg positivt på utbildningen och att de var motiverade till att delta. 
Någon uttrycker det mer som ett måste för att kunna beredas en ny tjänst. Detta visade sig 
senare bli en mycket positivt överraskning.  
 
En deltagare uttrycker att trots att han inte kände sig delaktig i beslutet att genomföra 
utbildningen kände sig positiv till att delta. Kände en nytta med att repetera det han en gång 
lärt sig. 
 Jag tror inte att jag var direkt delaktig utan det var min chef som sa att han ville att jag skulle gå 

den här…jag såg väl bara positivt på det…tyckte det skulle vara nyttigt särskilt det här med 
engelska, svenska och matte…att få lite repetition…så det var väl…min chef sa jag skulle gå 
och jag var, såg positivt på det, ville gå kursen också. (D1) 

 
Ytterligare en deltagare menade att utbildningen var ett sätt till att väcka gamla kunskaper 
från gymnasietiden till liv, och ansåg att han redan formellt hade den kompetens som krävdes 
för att kunna söka en högre tjänst. 
 
 Det var min chef NN som undrade om jag ville vara med här…för jag började diskutera den 

teknikertjänst innan jag deltog i det här även att jag har ju gymnasiekompetens som jag kunde ha 
sökt såna här tjänster på OKG innan då…så då tyckte både NN och jag att det vore lämpligt att 
gå den här och jag såg det ju också som en stor fördel eftersom jag har mindre barn så  man 
kunde få lite uppfriskning. (D3) 

 
En av deltagarna såg erbjudandet om att delta mer som något som någon annan ansåg var bra 
för honom och hade inte några särskilda förväntningar över något speciellt. Han litade på att 
chefens ord var sanna om att han skulle ha nytta av utbildningen. 
 
 Jag fick ett erbjudande att gå det här, de frågade om jag var intresserad, och eehh, de tyckte, eller 

chefen tyckte att jag skulle göra det här och då gjorde jag det, provade på det. (D4) 
 
Motivationen varierade bland deltagarna vid utbildningens start men där den var svag växte 
den fram. En av drivkrafterna som betonades bland deltagarna var att det var intressant och att 
man kände att man hade utvecklats och lärt sig. 
 
En deltagare uttrycker sitt deltagande i utbildningen som ett måste om han skulle kunna 
fortsätta sin anställning på företaget och med den nya tjänsten följde nya krav.    
 
 Nej…det var någonting som NN hade gjort klart för mig…att för att kunna få…kunna bereda 

mig för en anställning i fortsättningen på OKG så var det här ett måste…för att möta de nya 
kraven på den här tjänsten…(D8) 

 
En av cheferna svävar lite på svaret hur det gick till vid urvalet till utbildningen, minns det 
inte så tydligt men säger sedan att de erbjöds att delta. 
 
 Ja, de fick ju ett erbjudande helt enkelt att gå den här utbildningen…om jag nu minns rätt…det 

var ju längesen…men så tror jag att det var. (C2) 
 
En av cheferna är mycket tydlig i hur det gick till när deltagarna valdes ut och hur 
informationen gick till. Han betonar vikten av personalsamtal för att skapa delaktighet och är 
också väldigt tydlig i att utbildningsinsatsen var till för att höja medarbetarna och inte tvärt 
om. 
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 Vi hade ju så kallade personalsamtal där vi diskuterade med var och en där alla fick möjligheten 
och välja om man ville vara med i det här steget…så det var mycket diskussioner…en del var ju 
väldigt oroliga naturligtvis med tanke på att det kanske var många år sedan de satt i 
skolbänken…men vi försökte ju att förklara för dem att det kanske inte är likadant som när man 
själv satt i skolan en gång i tiden utan det här är ju upplagt på ett helt annorlunda sätt än ett 
normalt skolgenomförande så att säga. Pedagogiken är ju lite annorlunda i det här än vad kanske 
skolan ger…när du sitter i skolan och lär dig någonting än vad det här är upplagt, för det är ju 
liksom inte att man ska fälla någon utan det här är ju liksom för att höja någon. (C3) 

 
Flertalet av deltagarna kände dig motiverade till att starta utbildningen och det varierade lite 
med vad som var ”moroten” eller ”drivkraften”. Chefernas uppfattningar om vad som var 
motivationsfaktorer skiljer sig inte nämnvärt från hur deltagarna har uttryckt sig. Både 
deltagarna och cheferna tar upp lönen som en drivkraft och motivationsfaktor. På frågorna om 
de kände sig motiverade till att starta utbildningen och vad det var som drev dem svarar de så 
här, det fanns blandade känslor. 
Samtliga deltagare är under intervjuerna mycket positivt inställda och berättar med 
engagemang om sin upplevelse av utbildningstiden. En av den berättar med glädje i röst och 
andra uttryck hur han upplevde spänning och nyfikenhet inför utbildningen och hur han kände 
sig motiverad. 
 
 Ja, det gjorde jag, det var spännande…men samtidigt lite otäckt…men det var spännande. 
 Jag var så nyfiken på vad det var samtidigt som jag kände mig uppskattad genom att bli 

tillfrågad. Jag tyckte också att det gav mig en möjlighet till att kunna få pröva på något annat 
och ta vara på det. Sen var det ju en möjlighet till att få mer betalt. Men det jag kommer mest 
ihåg var att jag var nyfiken och att det var roligt! (D1) 

 
Motivationen och drivkraften gjorde sig även uttryck i att man ville känna att man 
utvecklades och fick ett lärande.  
 
 Ja, jag kände mig motiverad, jag tyckte det var intressant, det behövs” Han uttrycker drivkraften 

som något som man skulle lära sig och slutföra. 
 …ja, det var ju att man skulle lära sig och slutföra kursen…känna att man hade utvecklats och 

lärt sig. (D2) 
 
Bland deltagarna fanns även tveksamheter när det gällde motivationen i början, främst för att 
man hade svårt att se nyttan med utbildningen. 
 
 Inte särskilt motiverad, det var jag inte i början, men det gick ju bra efter hand…ja, sen visste 

jag ju inte, ska jag verkligen få nån nytta av det här liksom. (D4) 
 
Deltagarna befann sig i olika livsfaser, några hade små barn och detta gjorde att motivationen 
och även arbetssituationen kändes tung för att kunna gå in i utbildningen, trots detta så valde 
en av deltagarna att så småningom tacka ja. En av anledningarna var att lönen efteråt skulle 
bli högre och även att han skulle få möjlighet till avancemang. 
 
 Det var blandat…jag tackade faktiskt nej först…men det var mycket för att vi skulle ha mycket 

på jobbet här vi hade moderniseringen på O1:an på gång, vi skulle få tillökning i familjen precis 
samtidigt då…och jag bor så det blir mycket resor som jag skulle försöka ordna med själv då 
eftersom vi skulle läsa här ute…så när NN pratade med mig då sa jag nej första gången…rättare 
sagt det var NN som var på mig första gången…till han sa jag nej då…nej sa jag det pallar jag 
inte…det kändes för tungt ändå med det här hur jag hade det hemma och det som skulle bli här 
och man visste ju inte riktigt hur mycket det skulle bli på jobbet…men NN eehh…ja, det ju NN 
som gick tillbaka till NN antar jag då och sa att jag hade sagt nej…men NN kom tillbaka själv 
till mig och sa; Kalle satsa på det här det är en jättebra grej alltså… ta den chansen sa han…så 
han lyckades övertala mig…så då sa jag ja…och jag ångrar ju inte det efteråt. 
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 …en liten morot var det nog att de andra skulle bli tekniker och jag skulle bli ingenjör…man 
kom ett steg till…sen visste jag att jag troligtvis inte skulle få göra andra arbetsuppgifter och det 
var väl inte min mening kanske men lönemässigt skulle det väl göra lite  positivt att det fanns en 
morot i den här utbildningen…att jag kör den här utbildningen så blir det någonting av det här 
efteråt…att det finns en morot det tror jag behövs annars är det lätt att man hoppar av. (D6)  

 
För att motivera sina medarbetare var ofta utvecklingssamtalet ett verktyg som användes av 
cheferna. En chef menar att det inte behövdes särskilt mycket ”push” till att få medarbetarna 
att anta erbjudandet om deltagande. Efter att utbildningen hade startat fanns han till hands för 
stöttning och motivation vid behov. 
 
 Vi började egentligen i utvecklingssamtalet…hade någon diskussion med berörda 

reparatörer…hur de såg på sin framtid…vad OKG kunde erbjuda och eehh de kände det ganska 
naturligt att hoppa på det här erbjudandet som kom,  så att jag vill inte påstå att jag behövde 
pusha så där jättemycket till att börja med. Sen var det ju när det väl var påbörjat så var det ju en 
del som tyckte att det var ganska så tungt och det var ju lite olika från person till person…någon 
kanske hade problem med matten och någon tyckte det var tufft med engelskan och då kanske 
man fick vara med och pusha lite och stötta också när man märkte att de hade det tufft”  

 ”Det hade varit mycket svårare även om vi hade haft samma koncept och kunnat kört det på 
kvällstid så tror jag inte att vi hade fått med oss  alla. (C1)  

  
Samma chef uttrycker drivkraften vara arbetsuppgifterna och lönen.  Han tror att förståelsen 
för hur man skulle  kunna nå vissa arbetsuppgifter och en annan lön inte riktigt fanns före 
kompetensutvecklingsinsatsen vilket påverkade motivation och drivkrafter. 
 
 Jag tror…jag upplevde nog att alla hade inte möjligheten att se det här att man blev mer 

kompetenta eller fick gå utbildning utan det var väl mer det här att…kanske de nya 
arbetsuppgifterna att det var lite det som hägrade och förståelsen fanns inte…man måste vara 
mer kompetent för att kunna de här arbetsuppgifterna ändå…så det var lite det som hägrade 
upplevde jag, för många…sen fanns det vissa delar i utbildningen som man var jätteintresserad 
av och så fanns det vissa som man tyckte det där ska det vara nödvändigt? Och det var olika, 
någon tyckte väl att engelskan den kunde vi väl ha hoppat över någon tyckte svenskan och 
någon matten…(C1) 

  
 
 …nej, det var nog före…då tyckte man att de där arbetsuppgifterna det tycker jag är intressant 

och vill gärna nå dit men man hade inte riktigt förståelsen för att man var tvungen att höja sin 
kompetens för att kunna ta dem så det var nog arbetsuppgifterna plus då den högre lönen som 
hägrade och sen vissa delar av utbildningen som man tyckte var intressant. (C1) 

  
Han säger vidare att alla fick en högre lön efter insatsen och att det var en morot  i sig 
 
 .ja, det vill jag påstå att de fick…vi försökte att ha en gemensam syn där…det fanns då 

teknikertjänster…några var redan tekniker då de gick in i den här utbildningen…ett par stycken 
och övriga var reparatörer men även de som var tekniker fick lönepåslag efter genomförd 
utbildning. (C1) 

  
En annan chef trycker på att urvalet av deltagare till kompetensutvecklingsinsatsen berodde 
på deltagarnas eget driv och viljan till att förändra sig. Detta menar han var deras morot och 
motivationsfaktor. 
 
 ..ja de hade det där drivet att de verkligen ville satsa då på att gå den där utbildningen…och göra 

något annat och ta ett steg i någon riktning då. Ja, vi hade väl inte tänkt igenom om det skulle bli 
så och så pass någon ersättning eller att de skulle få bli…men tanken var ju att de skulle få 
framförallt ett annat jobb och det skulle vara moroten…så att gör ni detta så har ni moroten att ni 
får gå vidare och göra något annat…ett annat jobb helt enkelt. (C2) 
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En tredje chef tror att främsta orsaken till en början var den teknikertjänst som lockade…med 
dess fördelar. 
 
 Jag, personligen tror jag att det kanske var att de såg en möjlighet…att de flesta hade 

tanken…att de hade möjlighet att kanske gå upp som tekniker…de såg säkert lite pengar i det 
här…tjäna lite bättre lön och den här biten…men efter diskussion med de som har gått så var det 
nog kanske inte det utan det var faktiskt kunskapen som har gett dem mest stimulans tror 
jag…efter de samtal jag har haft med dem efteråt. Men först i början så tror jag att de hade 
inställningen det var det här kanske att komma upp att höja sig till tekniker, man fick lite mer 
lön, man fick de här ATFK-dagarna (arbetstidsförkortning 78 timmar/år) och det här…det var 
det som var språngbrädan för dem men jag tror att de flesta har tänkt om idag…och ändrade sig 
under kursens gång. (C3) 

5.3 Kursinnehållet 
Ramarna för kursinnehållet var fastställt till att innehålla kärnämnena svenska, matematik och 
engelska. Utöver detta tillkom sedan ”mjuka kurser” med avsikt på den personliga 
utvecklingen, administrativa system och rutiner för OKG AB samt mer yrkesinriktad 
utbildning mot el- och mekanik. Upplevelsen av att kunna påverka kursinnehållet var ganska 
begränsad enligt flertalet av deltagarna.  De upplevde däremot möjlighet till att påverka valet 
av de mer individuella yrkesinriktade utbildningarna. 
 
En deltagare upplever att innehållet redan var fastställt från början när det gällde kärnämnena, 
möjlighet till att påverka låg i de individuellt kurserna. Han uttrycker att han nu när en tid har 
gått kan se att innehållet hänger ihop till vissa delar och att han har nytta av det i olika 
situationer i arbetet. 
 
 Det var nog redan klart tror jag det här med uppläggen på svenska, matte och engelska…det var 

ju redan klart…det man var med och påverkade det var ju kurserna som man skulle åka på. 
Jo nytta har man ju av det, helt klart om man tänker tillbaka som helhet så kommer det alltid 
fram saker i texter och även när man träffar andra människor som man har nytta av det helt klart. 

 …ja men visst hängde det ihop…det här med engelska och svenska…det som var lite åt sidan 
var ju matten men den är ju för sig…men engelskan och svenskan hör ju ihop. (D1) 

  
Skillnader finns mellan deltagare och chefers uppfattning om möjligheten till att påverka 
kursinnehållet. Samtliga chefer anser att de kunde påverka innehållet och även att de gav 
deltagarna möjligheten genom att de bjöds in till ett möte om detta i tidigt skede. Detta 
uppfattades som svårt att få till enligt cheferna. Deltagarna däremot ser det mer som om 
kursinnehållet redan var spikat och klart. Både kursdeltagare och chefer ansåg dock att 
innehållet hade ett sammanhang. 
  
 Det tror jag inte att vi kunde vara med och påverka så mycket men däremot när vi träffade 

läraren så kunde vi vara med och påverka när vi skulle bestämma vilken nivå vi skulle lägga oss 
på, beroende på vad vi hade för kunskap då när vi startade med svenskan och matten. Första 
gången så diskuterade vi nog med läraren hur vi kunde tänka oss gå framåt och hur mycket läxor 
vi ville ha, men inte innan hade vi någon möjlighet att påverka vad vi skulle läsa, det var nog 
redan uppgjort va. Matten, det var ju väldigt bra att ha…beräkningar…det hände ju inte ofta på 
jobbet men visst det använder vi ju någon gång ibland det gör man ju, svenskan är ju väldigt 
otroligt nyttig det har man ju egentligen som man fick hjälp utav…det är nog den som gav mest 
det tror jag…att man kunde…hon var ju väldigt duktig…man kunde leva ut…skriva om, sudda 
sa hon, börja mitt i en mening eller stycke och sen kan du fylla på i datorn…med datorn är det 
mycket lättare…en annan är ju van när man gick i skolan var det ju att man startade en gång sen 
var det ju att man fick börja sudda så det var ju stor fördel. Svenskan var det som gav mig mest 
tror jag…i och med att det är mycket så på OKG idag med avrapportering och så. (D3) 
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En annan deltagare uttrycker det dock klart  att han hade påverkansmöjligheter och att lärarna 
på ett bra sätt anpassade utbildningen till målgruppen och tog hänsyn till vad du hade med dig 
i bagaget. 
 
 Ja, det tyckte jag faktiskt att jag hade…det var inga problem alls…som jag kommer ihåg det så 

körde vi beroende på var vi stod någonstans lite olika också…så det tyckte jag funkade bra 
faktiskt. Den rollen den jag hamnade i…har jag haft nytta av alltihop så det hängde ihop. Jag har 
haft nytta av både matten, engelskan och svenskan och presentationerna vi gjorde å så…så 
absolut…för min egen del tycker jag absolut att det hängde ihop. (D5) 

 
 En av deltagarna kan direkt koppla kursinnehållet till nyttan i arbetet och ser att det är vad 

som krävs.  
 Ja…det …det gjorde det i och för sig…jag fick mycket nytta av det genom att det var mycket att 

skriva i datorer och så…det har blivit mycket å sånt där att skriva…ja, det var ju då det tog fart 
med egna datorer…så nu har det blivit ännu mera med skrivbordsjobb…det har blivit nästan 
jämt med att skriva…i och med att stationen går så bra så blir det ju att sitta och skriva istället. 
Det var bra timat att söka instruktioner, man ska läsa och sen ska man skriva instruktionen…hur 
man uttrycker sig bäst… och hur man ställer upp. (D6)  

 
Cheferna känner sig delaktiga i framtagningen av kursinnehållet och satte utifrån syftet upp 
vad utbildningen skulle innehålla och en chef var med mycket och påverkade upplägget  och 
förklarar uppläggget som anpassat för att kunna gå in på varje teknikområde men även inom 
kärnämnena. 
 
 Jag var ju med mycket och påverkade…vi var ju en från elsidan och en från meksidan och  jag 

var ju då representant från elsidan tillsammans med utbildningsavdelningen och vi hade ju stora 
möjligheter att påverka innehållet, vilka områden vi skulle gå in på och hur omfattande vi skulle 
gå in på respektive område…vi hade ju även möjlighet att få sitta ner tillsammans med lärarna 
från Komvux när vi då gick igenom vad vi ville uppnå med utbildningen. Så vi hade ju stor 
möjlighet att påverka.. (C1) 

  
Försök gjordes från chefernas sida att få med deltagarna i planeringen. Han beskriver också 
att man från chefernas sida gjorde försök till att få med deltagarna i planeringen av innehållet 
men att det var svårt att få något gensvar. 
 
 Vi gjorde ett försök får man väl påstå…det gjorde vi man där fick vi inte så stor respons utan det 

fick ju komma från cheferna och från personalavdelningen…det var ju…där vi fick en viss 
respons det var ju när vi pratade inom respektive teknikområde vad man ville fördjupa sig 
inom…det var nog där vi fick respons…för övrigt så var det inte mycket. (C1) 

  
Hur kursinnehållet hängde ihop säger han så här: 
 
 Ja, det tycker jag att jag såg….att de här områdena främst kärnämnena att det fanns ett behov av 

att förstärka de bitarna för att kanske kunna fördjupa sig inom respektive teknikområde…och 
kunna utveckla de administrativa färdigheterna…där väl svenskan kanske spelar störst roll för 
den administrativa sidan…där svenskan var det som också påverkade personerna mest för att 
våga att ta klivet att ta på sig mer ansvar det var ju mycket det här med att de fick redovisa inför 
gruppen de bitarna så det var inte att de blev bättre på svenska bara utan så att säga utvecklades 
som människor också…engelskan var ju viktig med tanke på kanske jobb mot projekt och 
materialet skrivs på engelska, offerter som kommer in på engelska och man ska vara med och 
utvärdera, manualer idag är nästan uteslutande skrivna på engelska och sen var ju sen matten 
som är viktig när man ska titta in mot teknikområdet där man behöver en mattegrund att stå på 
när man sen ska läsa ellära som det var på elsidan…så det tycker jag nog det var en röd tråd 
genom helheten. (C1) 
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En av cheferna förklarar att det  organisationen hade krav på fanns med i tankarna när man 
planerade utbildningens innehåll. Ett av behoven var att bredda synen för deltagarna. 
 
 Ja, och att man inte skulle vara den där smala man har varit på verkstaden i 10 eller 15 år och 

jobbat där och liksom hade bara den världen av OKG…här var tanken att man skulle få en bred 
syn så man bygger kontaktnät och förstår liksom hur fungerar det runtomkring. (C2) 

 
Hur såg cheferna på relevansen och hur kursinnehållet hängde ihop och stämde överens med 
vad organisationen krävde? 
 
En av cheferna menar att det främst inom kärnämnena fanns ett behov av förstärkning av 
kunskaper och även en fördjupning inom respektive teknikområde. Han menar också att för 
att klara av en del administrativa arbetsuppgifter krävdes kunskaper i kärnämnena matte, 
engelska och svenska. 
  
 Ja, det tyckte jag att jag såg…att de här områdena främst kärnämnena att det fanns ett behov av 

att förstärka de bitarna för att kanske kunna fördjupa sig inom respektive teknikområde…och 
kunna utveckla de administrativa färdigheterna...där väl svenskan var det som också påverkade 
personerna mest för att våga att ta klivet att ta på sig mer ansvar, det var ju mycket det här med 
att de fick redovisa inför gruppen de bitarna så det var inte att de blev bättre på svenska bara 
utan så att säga utvecklades som människor också…engelskan var ju viktig med tanke på kanske 
jobb mot projekt och materialet skrivs på engelska, offerter som kommer in på engelska och man 
ska vara med och utvärdera, manualer idag är nästan uteslutande skrivna på engelska och sen var 
det ju matten som är viktig när man ska titta in mot teknikområdet där man behöver en 
mattegrund att stå på när man sen ska läsa ellära som det var på elsidan…så det tycker jag nog 
det var en röd tråd genom helheten. (C1) 

 
En chef talar tydligare om breddningen av sin syn genom att bygga kontaktnät. 
 
 Ja, och att man inte skulle vara den där smala man har varit på verkstaden i 10 eller 15 år och 

jobbat där och liksom hade bara den världen av OKG…här var tanken att man skulle få en bred 
syn så man bygger kontaktnät och förstår liksom hur fungerar det runtomkring. (C2)  

 
En tredje chef delar uppfattningen om nyttan av språk i arbetet samt att allt hängde ihop. 
  
 Ja jag tyckte att man kunde se den röda tråden i det här för jag menar att den här utbildningen 

har ju inte bara varit kärnämnen utan det har ju varit också ämnen som har berört deras 
arbete……men naturligtvis så har man ju nytta av både engelskan, svenskan och matten i sitt 
arbete eftersom vi är ju kan man säga internationella…koncernspråket är engelska…matten har 
de nytta av i sina arbetsuppgifter, svenskan har de också otroligt mycket nytta av i sina 
arbetsuppgifter bl a i tal och skrift. (C3) 

 
Stämde kursinnehållet väl överens med vad organisationen behövde? Samma chef säger att 
människorna som deltagit har vuxit som personer och att det är något som organisationen har 
nytta av och behöver. Han beskriver väl på vilket sätt de har utvecklats.  
 
 Ja, jag tycker i alla fall att de här personerna som gick har vuxit som människor…det märks i 

deras handling i deras tankesätt och talsätt idag när man diskuterar jobb med dem…att de är på 
något sätt mer med så att säga de har de går in och argumenterar på ett helt annorlunda sätt, en 
del till och med skriver mycket mer än vad de gjorde förr och såna saker. Jag tyckte att man 
kunde se den röda tråden i det här för jag menar att den här utbildningen har ju inte bara varit 
kärnämnen utan det har ju varit också ämnen som har berört deras arbete…men naturligtvis så 
har man ju nytta av både engelskan, svenskan och matten i sitt arbete eftersom vi är ju kan man 
säga internationella…koncernspråket är engelska…matten har de nytta av i sina arbetsuppgifter, 
svenskan har de också otroligt mycket nytta av i sina arbetsuppgifter bland annat i tal och skrift. 
(C3)  
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Samma chef  ser också nyttan i kringutbildningarna som gavs i form av interna och externa 
utbildningar. 
  
 …de har ju fått det här lite underhållsutbildning, de har fått lite ekonomi, lite hur OKG fungerar 

internt med vissa fraktioner då som har legat som en bit i de här utbildningarna och det är ju 
naturligtvis…förut har de kanske inte kunnat ta till sig det här hur det har fungerat ute i OKG 
med ändringsverksamheten, ekonomin hur det har sett ut. Men den här utbildningen har ju gett 
dem en större bredd, sin kunskap så att säga inte bara kärnämnen utan de har ju fått interna 
utbildningar också plus några externa också som naturligtvis har lyft dem. (C3) 

 

5.4 Lärande 
 

5.4.1 Vilket lärande har skett 
Det som mycket tydligt framträder både när det gäller deltagarna och cheferna är att den 
skriftliga förmågan har ökat starkt. Även självförtroendet har stärkts hos samtliga deltagare 
vilket påtalas av både deltagare och chefer. Både deltagare och  chefer är överens om att 
deltagarna mycket mer vågar ta för sig och fått ökat självförtroende.  
 
En deltagare uttrycker sitt stärkta självförtroende och att han bland annat fått det genom ökad 
kunskap om att ”göra på rätt sätt”. 
 
 Man får ju större självförtroende, det får man ju samtidigt när man har mer utbildning…det är 

kanske lättare att skriva idag än vad det var innan, nu vet man att man gör på rätt sätt. (D2) 
 
En annan av deltagarna känner att han trots att han fortfarande inte är perfekt på att 
exempelvis skriva svenska så flyter arbetet på mycket bättre idag mycket tack vare ett större 
kontaktnät och av den positiva upplevelsen som svenskan var för honom. 
 Ja, jag trycker nog på svenskan det lossnade nog en knut som jag hade inombords…inte för att 

jag är någon världsmästare på att skriva några berättelser…det är lättare om jag skriver en 
rapport idag. Jag har ju fått ett större kontaktnät, det har jag ju fått och det har man ju stor nytta 
av. Men jag trycker på svenskan för där fick jag en så pass bra kick utav…man vågade skriva ut 
och öppna upp sig och det är så lätt att sudda på datorn…det tror jag att jag tog mest tillvara 
på…matten var ju mer att poletten ramlade ner mer och mer ju mer man satt och räknade i och 
med att jag har gått på gymnasieskolan då och så det var ren repetition….det här med 
avrapportering av felannmälan och rapporter…jag märker ju att jag slipper springa och fråga så 
mycket…självförtroendet har ju kommit. (D3) 

  
Någon uttrycker att han ser utbildningen mycket som en repetition, något som väcktes till liv 
efter många år men att kontaktnätet har utökats på olika sätt. 
 
 Jag tycker man…när man fick friska upp lite det man redan har läst om…man tappar ju mycket 

på vägen…det vill man ju greppa tag i igen tycker jag…jaa…och sen liksom…man har ju inte 
stått framför någon grupp och pratat och så där såna där grejer det lärde man sig ju lite…Jag var 
ju mycket i kontakt med driften innan…så nästan dagligen är man ju det…men visst det var väl 
lärorikt det med att få vara med där. (D4) 

 
En deltagare uttrycker att utbildningen hjälpte till att släppa på den rädsla som tidigare fanns 
för att prata engelska, något som kom väl till nytta i arbetet. För honom innebar utbildningen 
en repetition från tidigare skolgång.  
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 Det som väl har hjälpt mig är väl att fräscha upp engelska, svenska och matte 
egentligen…interna….hade ju varit på OKG länge innan…hade väl rätt så bra koll på det hur det 
funkar och så där så det var väl lite repetition…det nog grundämnena som jag kände att jag att 
det var ju bra alltså. Jag hade väldigt mycket nytta av…för samtidigt hade vi ju mycket 
engelsktalande personal hos oss ju och det vart ju lite…så man fick prata engelska så man blev 
ju lite mer…man vågade ju lite mer då va…så det kom himla lägligt alltså…jag läste ju här då 
och så kvällarna plus att man fick träna lite på dagarna…så det kände jag att då släppte den där 
rädslan lite. (D6) 

 
En deltagare nämner att man efter utbildningen vet hur man söker information och att 
kontaktnätet har utökats. 
 

Nja, ja man vet ju liksom mera var man ska söka information…man vet ju var man kan hämta 
det…typ matte då om det är nåt man inte vet liksom hur man ska lösa då går man tillbaka till 
böckerna…man vet ju ungefär vad man har gjort en gång…så de….Jag har haft mer kontakter 
efteråt, det är liksom lättare att uttrycka sig…jag jobbar fackligt och det är lättare…där har man 
haft nytta av vad man lärt sig, känner mig mer säker. (D7) 

 
Någon av deltagarna känner tydligt att människor har fått mer förtroende för honom i och 
med att han har vuxit som person. Även han nämner kontaktnätet som ett lärande men även 
att han vågar prata inför folk numera. 
 
 Jag har fått mer förtroende från folk och av det har jag ju växt genom att jag har vågat ta för mig 

och vågat utmana…men själva grundämnena som jag sa, allt gick ju väldigt fort fram så man har 
ju fått lärt sig efteråt, man vet vart man ska vända sig och så om olika saker, så det…fått mer 
kontakter. Jag håller på med engelska ännu. Sen är det väl mycket det här att alla våra system på 
OKG de ändras ju och då visste jag ju jättemycket var man sökte och så som jag inte visste 
innan, när det gäller engelska och svenskan har väl inte, förutom att jag ställer mig upp och 
pratar, jag vet inte om man ska säga att det är något…(D9) 

  
Likheter finns mellan deltagarnas och chefernas upplevelser om vilket lärande som har skett. 
En av cheferna uttrycker att alla deltagare har vuxit otroligt mycket men ändå inte blivit lika 
självständiga i sitt ansvarsområdet som han hade förväntat sig. 
 
 De har, dels så har de…alla har kanske inte vuxit så mycket som jag hade hoppats på att kunna 

självständigt ha ett ansvarsområde och driva det med att lägga upp FU-program,  alltså program 
för förebyggande underhåll, bereda alla jobb till en revision och säkra att det finns material och 
resurser till de här jobben. Det är…tanken var ju att vi skulle nå dit med alla…men sen är vi ju 
olika som personer och alla har inte riktigt nått dit, en del har nått hela vägen men ALLA har 
nått en bra bit även om man kanske inte har nått ända fram och där det märkt tydligt är det här 
att kunna göra sig förstådd på både i språk och text tycker jag kan märkas stor skillnad på 
samtliga personer och sen har man ju vuxit inom teknikområdet så det var ju de utbildningarna 
man fick gå för att kunna gå dem var man ju tvungen att ha kärnämnena i botten…för att få 
förståelsen. (C1) 

 
En chef trycker på hur självförtroendet har stärkts för deltagarna och att de kan utföra mycket 
mer administrativa arbetsuppgifter idag vilket var tanken. 
 
 Det har varit väldigt bra för självförtroendet, tror jag faktiskt, och just det där man är inte rädd 

för att skriva någonting…eller att man jobbar för att ska ta fram en plan för hur man jobbar i 
verkstaden till exempel…man e alltså, det känns inte så främmande, man vet att jag kan faktiskt 
också sätta mig vid datorn och skriva ihop ett underlag som man kan visa sen…och det var ju en 
av tankarna att man skulle klara av en sådan grej för de som gick…det tycker jag. (C2) 

 
Den tredje chefen pekar på de rapporter som deltagarna skriver idag och jämför dem mot hur 
de skrevs tidigare. Han pekar också på hur deltagarna idag vågar kliva fram och ta för sig.  
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 Ja, det är väl deras sätt…som jag ser att de agerar idag mot de gjorde förut…liksom att de är 

med på ett helt annorlunda sätt man ser det i deras texter vid när det de avrapporterar sina jobb 
och sånt här så är det en helt annan skrivning i de här texterna än det var förut…förr så var det 
kanske något enstaka ord bara lite kortfattade meningar…nu är det lite mer tanke bakom texten 
de lägger ner lite mer jobb bakom och sånt där man ser att de har höjt sig som personer…jag 
tycker att man ser det på dem. Jag menar nu vågar de kliva fram och ta tag i saker som de kanske 
har hållit tillbaka förut för det kan ju bli lite det där att känner man att man inte har kompetens 
kanske man går tillbaka ett steg…nu ser man dem ju kanske att de vågar kliva fram. (C3) 

 

5.4.2 Gruppens bidrag till lärande 
Deltagarna säger att gruppen har varit ett stort stöd till lärande genom att det kändes tryggt i 
gruppen och att man stöttade varandra. Det fanns en trygghet i gruppen som bidrog till 
lärande även möjligheten till att se problemen från olika infallsvinklar i och med att gruppen 
var blandad upplevdes som en bidragande orsak till lärande. Både chefer och deltagare såg att 
problem kunde lösas på många olika sätt genom olikheter och olika erfarenheter genom livet.  
Genom olika presentationer lärde sig många att känna trygghet och att skapa självförtroende 
vilket bidrog till lärande. En deltagare uttrycker väldigt tydligt att det var VI, vilket band ihop 
gruppen och att man lärde sig genom att man tog varandra på allvar och visade respekt. 
 
 Det tycker jag var kul att det var en blandad grupp, och det märktes ju i de här ämnena de som 

var lite äldre då, det var ju en del som knappt hade läst engelska, så det var ju rätt så stor skillnad 
på kunskap där, men samtidigt så tycker jag att det är jättebra när det är blandade grupper. Det 
blir ju de här diskussionerna runtomkring då, när man sitter i en grupp så…man är på olika 
nivåer det blir det ju. Gruppen bidrog till lärande för man diskuterar alltid mycket inom 
gruppen…olika synpunkter och…så eeh…visst påverkar gruppen också det gör den….som stöd, 
det…vad ska man säga det….JO, det var det ju, det var ju en jättebra grupp så visst, det var det 
ju. (D2) 

En deltagare nämner att gruppen gjorde att man fick mod att göra olika aktiviteter 
 
 …svår fråga, jo jag tror att just den sammansättningen av en grupp som vi var att vi kunde leva 

ut så pass mycket på grupparbeten och engelskan man skulle stå och gjorde sketcher å olika 
saker…vi vågade i gruppen…vi var på samma nivå…det var ingen som stack ut hakan. Det var 
en bra grupp. Som NN t ex han hade ju ingen större kompetens när han kom men han var ju 
jätteduktig han kämpade på så in i hundan med matten och den biten sen hade han ju svenskan 
med sig , jag tror inte att han känner att han fick ut lika mycket som jag fick där utan han fick 
mer bitar från matten och sånt där. Det beror ju på att vi var på olika nivåer och då styrde vi ju 
upp det med läraren…det var väl det vi kunde påverka…att vi hade påverkan och va med och se 
hur det skulle se ut från början det hade vi ju inte. Utan det var ju när vi träffade läraren som vi 
kunde bestämma vilken nivå vi kunde lägga oss på…men då var det ju bestämt vad vi skulle läsa 
och vart vi skulle komma. Vi hade ju nytta av att vi var på olika nivåer, vi kunde stötta varandra. 
Det var ju det här att vi var en sammansvetsad grupp, det var ju jätteroligt! Det var en bra 
kombination av människor som var då när jag gick och sen då kanske att vi var de första som 
kom till skott och sen var det ju många av dem som var erbjudna att få en teknikertjänst om man 
fullföljde det här och det var väl en sporre med.(D3) 

 
En annan av deltagarna menar att alla var ju osäkra och då gjorde gruppen mycket som stöd 
 
 Gruppen?…ja vi stöttade varandra allihopa…alla var ju frågande till det här och det var ju länge 

sen någon av oss satt på skolbänken så att det var väldigt givande, de stöttade varandra helt 
enkelt, det kände tryggt. Tycker nog att det bidrog till att jag lärde mig mer…alla var ju osäkra, 
men alla peppade varandra liksom att du hade stödet…att om det var någon som var tvekande då 
sa de andra ”det där det ordnar du, det fixar du”, visst det går ju, du hade ju lite stöd då.(D5) 
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Man såg också att man hade ungefär samma utgångspunkt från början och det var positivt, 
alla startade från samma punkt så att säga 
 
 Ja, vi var ju rätt jämbördiga allihop så att alla hade väl ungefär samma problem så det kändes en 

trygghet i gruppen då att alla var rätt så jämlika i den här utbildningen då…det var en bra 
grupp…bra sammanhållning. Det är klart hade det varit en annan grupp så det liksom hade blivit 
som vi inte hade haft den här gemenskapen då hade man kanske blivit mer försiktigt eller 
någonting annat…jag vet inte riktigt men det funkade väldigt bra…lättsamt. Jag tror inte de var 
någon nackdel att det var en blandad grupp map ålder, bakgrund osv, jag tror att man kunde lära 
sig lite av varandra där en del har erfarenhet av sånt och en del så där…så det tror jag bara kan 
vara en fördel…det är alltid roligt att få olika bekantskaper…åldersmässigt är det nog nyttigt 
också…olika åldersklasser och så. (D6) 

Någon nämner också att gruppen gjorde att man fick ta del av varandras syn vilket gjorde att 
man breddade sin egen syn 
 
 Jo man fick ju flera infallsvinklar på deras sätt att se det, olika sätt att lösa uppgifter så det var 

nyttigt att se olika infallsvinklar…det var en bra grupp med olika kompetenser från olika 
avdelningar…var och en tillför ju sin erfarenhet…så det är nyttigt.(D7) 

 
En deltagare nämner att det uppstod en samhörighet i gruppen som lever kvar än idag när man 
möts. Mycket tror han ligger i den trygghet som fanns i gruppen och att man genomförde 
utbildningen tillsammans. 
 
 Det var bara fördelar i och med att det var så slumpmässigt sammansatt…kommer nästan inte 

ihåg vilka det var…jo det gör jag ju. Det är VI, det finns någonting som binder ihop grupper, så 
pratar vi ju även nu om vi träffas, i början så nämnde vi ju den här utbildningen mycket va, idag 
när jag möter NN så nämnar vi inte det eller pratar med NN i jobbet eller så, men det finns där i 
gruppen, det finns där i botten, vi gjorde det här tillsammans. Det är klart man lärde sig ju av 
varandra också…ja, jag vet inte…det första vi fick lära oss i gruppen var att visa ömsesidig 
respekt för varandra vid framträdanden och såna grejer…vid såna situationer för det behöver 
inte mycket för att man ska tappa spåret alltså, för så var gruppen kanonbra…vi tog varandra 
på…respekterade varandra till 100 %…tog varandra på allvar hela tiden…det bidrog mycket till 
att det gick så bra som det gjorde. Har du ett framförande på engelska och någon fnissar till eller 
med en min eller gester visar vad tusan är det frågan om…då är man hopplöst ute…utan det 
gjorde riktigt klart från början och så var det mycket skratt, vi hade mycket roligt men inte åt 
våra presentationer…de tog vi på 100 %-igt allvar och det var en styrka. Det blev ju inte mycket 
att stötta varandra…för det var ju lektionstid va och sen var det ju fika…det fanns inte mycket 
tid över…studietiden var väldigt pressad…väldigt kompakt…och så var det ju studier hemma 
sen. Men det är klart man hörde sig ju för sig emellan om man…någon som man hade i sin 
närhet om olika lösningar men det var individuellt alltså…jag gjorde en research om platsen jag 
bor på…hade jag en svenskauppgift att göra en presentation om av livet hu det var då…så att det 
var ju ingen annan som hade. Jag fick ju lära mig mycket när jag gjorde intervjuer hemma på 
ön…saker som jag inte hade en aning om tidigare. Det var riktigt roligt.(D8) 

 
Uppmuntran stärkte deltagarna och gruppen, man hjälpte varandra vid olika tillfällen. 
 
 Jag kände att vi var på samma nivå, fast en del kunde väl lite mer men det var väldigt 

gemensamt och vi hjälpte varandra så på så sätt så…alla var ju, jag vet när vi gick in då var ju 
alla främmande för det här hur ska vi göra det här, man skulle ställa sig upp och prata och sänt 
här, men det var nog på samma nivå en del kunde väl vara lite bättre men det var ingen som sa 
något negativt, vi uppmuntrade varandra hela tiden det vill jag påstå. Kunde man inte så fick 
man hjälp, eller så var det någon annan man hjälpte.(D9) 

 
Även cheferna upplevde gruppen som en mycket viktig orsak till att ett lärande skedde. En av 
cheferna säger att det egentligen var en slump att gruppens sammansättning blev så lyckad. 
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 Naturligtvis har den gruppen gjort att det har varit mycket lättare för många i det här, för jag 
menar den gruppen som gick så hade de en väldigt fin kontakt att kunna öppna sig för varandra 
och då tyckte jag på ett bra sätt stöttade varandra, lärde varandra av sin erfarenheter…för varje 
person hade ju sin erfarenhet med sig när de började den här utbildningen på så sätt har de ju 
höjt gruppkompetensen också kan man säga…de har ju blivit starkare i och med att de har varit 
en sån grupp så att säga. Det var en slump att gruppen blev sammansatt på det här viset. (C3) 

 

5.4.3 Utbildningens bidrag till utvecklingsprocesser 
Varken deltagarna eller cheferna har riktigt lätt för att se hur utbildningen har direkt bidragit 
till utvecklingsprocesser inom organisationen. Tydligast bland deltagarna är nog att man 
genom stärkt självförtroende vågar ta för sig mer har blivit säkrare och på det viset vågar 
påverka mer i arbetet. En deltagare upplever att hans omgivning lyssnar mer på honom idag i 
och med att han vågar prata inför grupp. En deltagare anser att genom att vidga sina vyer och 
fått mer förståelse  så bidrar det till att allt funkar bättre.  Någon av cheferna ser dock direkta 
kopplingar och förklarar att man idag kan föra fram sina kunskaper tydligare och att det är 
stor skillnad om man ser bakåt. En annan chef ser att deltagarna har breddat sitt arbetsområde 
och blivit mer flexibla och på ett annat sätt tar till sig arbetsuppgifter. En tredje chef menar att 
deltagarna blivit mer självständiga och använder språket och att det tydligt märks att de som 
deltagit har höjt sig. 
 
 Inte arbetssätt så kanske man…ja mitt sätt att skriva om felanmälan kanske gjort att jag kan 

uttrycka mig lite bättre i text. (D3) 
 
 Näe, inte nåt speciellt…jag har nog märkt att man inte e så rädd för olika arbetsuppgifter…man 

e nog liksom…man kan ta för sig mer…tror jag…man stärker nog sitt självförtroende. Så känner 
jag i alla fall. (D4) 

 
 Ja, det…på sätt och vis jag har ju fått lite förståelse för andra grejer…man kan ju liksom hantera 

det på ett annat sätt och det bidrar ju naturligtvis till att det funkar bättre, det gör det ju…så visst. 
(D5) 

 
En deltagare ser tydliga kopplingar till att lärandet har bidragit till utvecklingsprocesser 
genom att man som deltagare efter utbildningen ”lärt” sig att ställa krav och förändra rutiner. 
 
 Ja, vi har nog ställt krav på företaget att de ska skärpa åt vissa rutiner och så där, det har vi nog 

bidragit till…man hjälper ju varandra när det är problem som dyker upp och då har vi ju tyskar å 
deras engelska är väl inte så där bra…man vet ju ändå att man kan hjälpas åt…kan inte den ene 
så är man kanske två som kan klura ut…det är nyttigt. Konkret kan jag säga, jag har fått order på 
att översätta den här instruktionen på mätutrustning, men det är ju på engelska då, den är rätt 
tjock, nu blev väl inte det här av. Jo man blir ju säkrare på liksom det man ska göra, man har ju 
böckerna att gå tillbaks till om det är nåt. (D7) 

 
En annan av deltagare kopplar utvecklingsprocesserna och lärandet till att man blivit mer 
säker och vågar ta tag i saker och ting, han säger också att det är svårt att peka på vad som har 
hänt men att det har hänt. 
 
 Det vet jag inte…jag jobbar ju som strålskyddstekniker och förrådsansvarig så jag har ju 

förändrat mycket rutiner i förrådshanteringen men om det härrör från den här utbildningen det 
jag inte va men att e den har ju medfört någon form av personutveckling…en mer säkerhet att 
våga ta tag i saker och ting…jo det har det gjort men jag kan inte säga vad. (D8) 

 
En annan deltagare ser sitt ökade mod till att exempelvis våga prata inför grupp som en del i 
lärandet som påverkat hela gruppen där han arbetar. 
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 Jaa…både ja och nej…till exempel att jag har börjat prata inför grupp, jag lyssnar ju rätt så 
mycket, jag vet att man lyssnar på mig men jag vet inte riktigt om det har med skolan att göra, 
eller det har det ju i och för sig efter jag pratar nu annars vi har ju varit lite tysta på vår grupp, så 
jo det kanske har ändrat sig. (D9) 

 
Cheferna har också svårt att peka på något speciellt men det finns i ”luften” att något har hänt 
på grund av utvecklingsinsatsen. 
 
En av cheferna menar att man tar små steg framåt utan att märka dem men skulle man jämföra 
hur man arbetade för fem år sedan så skulle man se stora skillnader i arbetssätt. 
 
 Jag kan inte säga något konkret, men naturligtvis har det påverkat våra arbetssätt för det här var 

ju personer som hade lång praktisk erfarenhet och som hade mycket kunnande med sig men som 
kanske inte hade kunna föra fram det tidigare…nu när de blev engagerade i beredningsfasen 
också av jobb osv så naturligtvis för det med sig det och på så sätt är med och utvecklar hela 
underhållsverksamheten…sen har jag inget bra exempel att lyfta fram…det är det här att man 
märker inte alla små steg vi tar men naturligtvis om vi skulle sitta och titta på hur vi jobbade 
2000 och hur vi jobbar idag så har vi kommit ett jättesteg framåt och det här är en viktig 
pusselbit i  det.(C1) 

 
En av de andra cheferna ser tydligt att man kan arbeta mer flexibelt inom organisationen och 
man mer tar för sig idag. De som deltagit i utvecklingsinsatsen utmärker sig tydligt på ett 
positivt sätt i olika situationer i det dagliga.   
 
 Jag tror att vi tillsammans med vad vi har gjort i organisationsväg, så tycker jag då att man kan 

hjälpas åt mer då mellan blocken inte bara enskilt inom egen verksamhet som man ser det, utan 
man är mer flexibel generellt, och sen att eehh man märker i sittningar i grupper att, men även 
under enhetsmöten det här som har varit med; de är inte rädda för att gå fram och visa någonting 
på tavlan till exempel, gå fram och rita någonting eller visa, presentera. Man kan lägga, till i alla 
fall en del utav dem, uppgifter som istället för att man får tillbakat ”det är inte mitt jobb” utan 
man tar tag i det och man vill och går fram lite. (C2) 

 
 

5.4.4 Andra mekanismer som genererat lärande/utveckling 
De flesta ser  en mix av utbildningen och andra mekanismer som generatorer till lärande och 
utveckling. Åter igen kommer gruppens betydelse fram. Andra faktorer som deltagarna tar 
upp är var du befinner dig i livet vid lärtillfället, vilka arbetsuppgifter du har. Någon uttrycker 
att han tycker om att förkovra sig och att det är en bidragande orsak till lärande. Även att man 
ser det som att en grupp tillsammans ska gå in och klara en uppgift och jobbar mot samma 
mål och är jämlika och känner tillhörighet ses som en mekanism som genererat lärande och 
utveckling. En deltagare talar om att han blivit mognare och detta är en mekanism. Cheferna 
talar i ett vidare perspektiv om trender i samhället där fokus ligger på livslångt lärande och att 
man får en annan breddad syn. Gruppen och dess mentor menar cheferna också har haft stor 
betydelse för lärande och utveckling.  
 
En deltagare nämner kontexten som bidragande orsak till vad man lär sig 

 
 Det är nog både och. Utbildningen kan du ju ta med dig men sen är det ju andra saker, var du 

befinner dig, vad du har för arbetsuppgifter som du kan dra ut delar av utbildningen och ha nytta 
av, så det hör nog ihop, det tror jag. (D1) 

 
En annan av deltagare menar att det du kan se en nytta i är det som man lär. 
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 Nej, att man gör att det fastnar lite kanske är att det är saker man ser att man kan ha nytta av, det 
är ju bra att kunna skriva en rapport och formulera sig på rätt sätt…i engelskan var det ju mycket 
tal och så och det är ju lättare om man kan lära sig att prata engelska innan man skriver helt rätt, 
att kunna konferera med folk och prata ordentligt det är ju…det gjorde ju en helt del hon pratade 
ju bara engelska med oss. (D6) 

 
Någon nämner också att inställningen till studier påverkar lärandet, är man positivt inställd 
förstärker det lärandet. 
 
 Ja, det är ju…jag gillar ju att läsa och förkovra mig så de e…kanske det runtomkring men det 

förstärks. (D7) 
 
 
Någon av deltagarna ser flera delar som nödvändiga för att lyckas med ett lärande, glädje och 
lust är viktigt likaväl som gruppkänslan. 
 
 … det är att man är en grupp och ska gå in och klara av en uppgift och det är hela kompendiet 

som gör att man växer och har roligt också…man känner att man tillhör den här gruppen…ingen 
är förmer eller mindre än någon annan och att man jobbar mot samma mål…för så var det i den 
här kursen…jämlikhet till 100 %. (D8). 

 
Gruppens betydelse kan inte överskattas, ytterligare en deltagare nämner gruppens bidrag till 
lärande. 
 
 Det är nog inte bara utbildningen i sig man har ju själv vågat ta för sig mer också, man blir 

mognare på något sätt tycker jag också…det var en bra grupp som man hamnade i också. (D9) 
 
  
En av cheferna ser trender i samhället och tänket kring det livslånga lärandet som bidragande 
orsak till lärande för gruppen. Han menar också att valet av samarbetspartner också är viktigt. 
 
 Det är nog en samverkan av flera olika faktorer, utbildningen var ju viktig den var ju grunden, 

sen är det ju den här trenden i samhället…det är liksom fokus på livslångt lärande, det räcker 
inte att bara läsa gymnasium och kanske någon högskolekurs utan man måste fortsätta hela livet 
och då fick ju de här personerna en grund att stå på…vi har ju lärt oss här då att vi kan nyttja 
komvux eller Lernia bland annat som samarbetspartner och vi har ju några exempel på 
utbildningar som har genomförts efter det här…vi hade då motorutbildning vi läste teori och vi 
har bland annat den tekniska engelskan som genomförs nu…det är ju lite att det kommer från 
den här kursen och några har gått vidare. Så det var en bra grund men det finns andra faktorer 
också. (C1) 

 
En annan chef ser det som att olika saker stimulerar varandra till lärande, det blir en slags 
spinn-off effekt när tankeverksamheten kommer igång vilket bidrar till lärande. 
 
 Nej men utbildningspaketet sätter ju igång en tankeverksamhet…så man får ju kanske en annan 

syn på saker och ting och man funderar…nu ska jag gå i skolan…vad sa de där borta nu? 
Liksom att man breddar ju sin syn tror jag för allmänt…för man vet att jag, jag lär mig när jag 
går i skolan höll jag på att säga, och man liksom öppna sina sinnen tror jag…man kanske 
reagerar och agerar även efter att när saker och ting händer runtomkring, och för fram och tycker 
och tänker…så på något sätt tror jag det stimulerar att man får mera fart i allmän vad det än 
gäller…annars som sagt var så sitter man i sitt fack…och nu är man ute och ser sig omkring helt 
enkelt…och då blir det mer stimulerande.(C2) 

 
Gruppen får återigen ge uttryck för betydelsen för lärande från en av cheferna. 
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 Ja, jag tror att den här grupptillhörigheten och det har gjort väldigt mycket i det här i deras 
lärande, liksom att den här gruppen de var i och att den blev så bra sammansatt, där hade vi 
kanske lite tur, jag menar vi är ju olika allihop människor så att säga men det stämde så väl och 
det kändes som om de hade väldigt nytta av varandra och sen har vi ju haft en bra mentor i det 
här också som har gjort ett otroligt jobb för att det här skulle lyckas och bli jättebra. (C3) 

 
 

5.4.5 Lärmetoder och lärarna 
Deltagarna menar att lärarna har varit bra och att grupparbeten och hemarbeten har givit 
mycket i lärandet. De lärmetoder som har varit mest användbara är att söka själv och lösa 
uppgifter. Lärarna valde metod efter hur man tidigare hade lärt sig och eftersom åldrarna 
skilde sig mycket behövdes en anpassning. De presentationer som deltagarna fick göra inför 
grupp upplevdes som en bra och lärorikt metod. 
 
 Lärarna vi hade…i alla de ämnena både svenska, engelska och matte var jättebra…tyckte jag, de 

hade, de låg på rätt nivå från början och jag tyckte…man lärde sig…de kunde lära ut väldigt 
bra…men även det man fick jobba lite själv så ger ju det, i grupparbete då, vi hade lite olika 
saker som vi skulle skriva uppsatser och det var ju både i svenska och engelska, det lärde man 
sig av, man fick ju lära sig att läsa rätt, det var ju några år sedan. Lärarna var jätteduktiga på att 
möta så att man hamnade på rätt nivå från början…för det viktigaste tycker jag var när man 
sätter sig så här då när man inte har gått i skola på så länge är att man hamnar på rätt nivå från 
början…(D1)  

 
Från deltagarnas sida ser man mycket nytta med de egna arbetena men även grupparbetena 
upplevdes som bra metod för att lärande skulle ske. 
 
 Det var ju mycket att vi fick göra arbeten själva hemma och sedan redovisa inför gruppen…ja 

särskilt svenska, engelska. Matte är väl inte lika lätt men  det är ju…nyttigt att lära sig det också. 
Det var jättebra lärare som anpassade metod efter innehåll…jättebra lärare vi hade i de här tre 
ämnena…så de la ju  ribban efter hur mycket vi kunde tyckte jag…det var jättebra.(D2) 

 
 Det var nog både grupparbeten och egna övningar…det var nog spridda skurar…matten var nog 

den man jobbade mest på egen hand…sen fick vi ju uppgifter individuellt av läraren…ja matten 
var nog det som skilde oss i gruppen mest. Grupparbete ger ju mycket det gör det ju, man får 
samarbeta runt en uppgift och då kan man kanske dela på sin kunskap om man trycker till med 
får…ja man delar kanske på uppgiften fyra stycken i en grupp och skjuter man till olika 
procentsatser själv så då blir det gemensamt…ja…men visst är det väl bra att sitta själv med och 
kunna få klura på en uppgift. Men praktiskt och grupparbeten tror jag ger väldigt mycket att bara 
sitta och lyssna hela tiden är ren kunskap. Lärarna var överlag väldigt duktiga på att anpassa 
metoderna beroende på vad det var för kursinnehåll. (D3) 

 
Förutom ”rätt” lärmetoder uttrycker flera av deltagarna att lärarna var mycket kompetenta, i 
en del ämnen upplevde man dock att det gick lite fort fram. Nytt för deltagarna var hemläxor 
vilket i sig krävde en del men ansågs vara nödvändigt. 
 
 Mycket lär man sig ju när man får söka efter grejer själv så att säga, tycker jag man lär sig 

mycket på själv…men är det en bra lärare…och man är intresserad…då lär man sig väldigt 
mycket där. Det beror sig på vad det är för lärare helt och hållet. Så att det var ju delat där tycker 
jag. Det var många bra lärare…sen var det några som forcerade ganska kraftigt…och då lär man 
sig inte så mycket…då går det in så går det ut…Man lärde sig ju också av hemläxorna…man 
gick ju igenom mycket här då och så fick man ta med sig det hem och nöta ytterligare lite grann 
då…så visst gör man det. Det var nog nödvändigt…i alla fall för mig å få en chans å köra det en 
gång till. (D4) 
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Jag tyckte att den läraren vi hade på matten han var väldigt kompetent…vi var ju 
också…åldrarna skilde ju rätt mycket och han presenterade ju det här och räknade på flera olika 
sätt som passade var och en där så det tycker jag var helt strålande just mattebiten. Han valde ju 
metod helt på vad man kunde innan och hur man hade lärt sig…det var väldigt markant på 
matematiken tyckte jag…i övrigt så var det väl inga problem med de andra. Jag menar 
matte…begriper du inte så kan du inte bara sitta och räkna, då måste du ju ha läraren som 
hjälper dig givetvis…men ska du göra en presentation så var det ju helt eget arbete, då fick jag 
ju bara riktmärken sen fick du ju köra själva så att säga…så jag kan inte säga att något var bättre 
än något annat det kan jag inte göra. I mitt fall så var det väl det här skriva och det här med 
presentation och sånt här…de skrivövningar vi gjorde…det är väl det jag har haft mest nytta av 
om vi säger.(D5) 

 
Nytt för många var att man skulle hålla egna föreläsningar inför gruppen och läraren. Detta 
upplevdes dock som givande och att det senare också har kommit till användning. Man var 
mest van vid att arbeta med praktiska saker. 
 
 Jag har väl alltid haft lättare för lära om får göra någonting med händerna eller att man är ute  på 

en industri och lär sig den biten praktiskt om man säger…det fastnar lätt i huvet på mig än ren 
teori och sitta och plugga in någonting. Det var ju lite nyttigt kanske och stå framme vi hade ju 
en del föreläsningar inför varandra då ju…då man fick bereda det här jobbet innan och sedan stå 
där framme helt själv då vid tavlan och förklara det här…det är ju nyttigt va så det behöver man 
göra och det är ju träning så att man blir mindre rädd för det. Lärarna var jättebra allihop. (D6) 

 
 
 Ja, det var ju…just matten var ju mest när han visade och skrev på tavlan det var ju nyttigt…nu 

kan man ju gå tillbaks och kolla att det verkligen stämde då…det var ju tycker jag en bra metod. 
Sen var det ju engelskan den var ju…nu kan jag ju rätt så mycket engelska…jag har lätt för 
engelska…så det var ju…men det var ju nyttigt att sitta och prata och försöka uttrycka sig och 
läsa texter och översätta det var ju eget arbete och det är ju en kombination där som att få tänka 
själv. Vi fick söka information själva och översätta instruktioner och sånt det är nyttigt och 
försöka se vad de betyder och orden. (D7) 

 
 Ja, svenskan var ju de här egna arbetena som man fick göra…man gick igenom vissa stycken 

under lektionstid men det stora arbetet fick man göra hemma…och sen de individuella 
presentationerna var ju väldigt…var ju höjdare tyckte jag! Det var ju likadant i engelskan…å det 
var ju ännu mer ett gungfly…visserligen är man ju genom film och teater och media liksom 
matad med engelska sen barnsben  som alla länder i europa inte är va men…det är ju ganska 
jobbigt ändå att få ihop en presentation av ett ämne på engelska då…man fick sitta och leta i 
ordböcker och så här va och liksom man är inte så himla förkovrad…men även det gick ju 
vägen. Lärmetoderna anpassades av lärarna, de hade ju den kunskapen…de läste ju av 
gruppen…så jag tror att det lades på en jättebra nivå…som passade i stort sett alla. Jag lärde mig 
både och av grupparbete och eget arbete…för att jag är duktig på att jobba ensam, jag funderar 
väl i grupp va men helst vill jag har en arbetsuppgift och lösa den ensam men ha stöd av en 
grupp. Så har jag alltid arbetat på OKG så det passa mig väl bäst…men just det här med att prata 
inför grupp och så här har jag haft en ovärderlig nytta av…i och med att man har en 
arbetsledande ställning inför alla revisioner och så här va….så känner man sig bekväm i det. 
(D8) 

 
 Jag har ju alltid varit blyg när man ska ställa sig upp och prata eehh jag måste säga att den här 

gjorde att man öppnade sig på ett helt annat sätt alltså…idag ställer man sig upp och pratar inför 
en grupp och sånt där, det måste jag säga att där har jag utvecklats väldigt mycket, och det var ju 
mycket av ämnena svenska, engelska utom matten då. För där var det ju så att man skulle stå och 
prata inför folk, det har man haft nytta av. Jag växte av det, även om jag inte var så duktig i 
ämnena så var man tvungen att ställa sig upp och redovisa, det var självförtroende. Nu kan jag 
stå upp och diskutera sånt som rör mig och det går bra, det är jag inte bangen för nu längre…och 
det växte man i utav bara den. (D9) 
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5.5 Hållbarhet och förändring av kompetensen 

5.5.1 Attityder och beteenden  
Den största förändringen av attityder och beteenden som framkommer från deltagarna är den 
förändrade och vidgade synen som den har givit. Någon har blivit mer intresserad av 
utbildning och ser ett värde i att utbilda sig, något som han inte kunde se tidigare. Även en 
stolthet kommer fram över att man förändras och mer öppen för saker. Någon tror att 
omgivningen kanske märker mer än han själv att han har förändrats. Cheferna ser att man kan 
nå långt med en liten insats och att deltagarna har fått ett större kontaktnät och bättre 
samarbete med andra. De ser också att man är mer aktiv i diskussioner och att deltagarnas 
självkänsla har vuxit vilket är ett kvitto på att man lärt sig någonting.  
  
  
 
 Man har ju fått eeh vad ska jag säga, en annan syn på saker och ting, man är kanske inte så rädd 

som man var från början att ge sig in  i diskussioner och även det här med läsningen när man 
läser instruktioner och sånt där, det har man ju nytta av och det har jag, tycker jag hjälpt. Jag ser 
på saker och ting med andra ögon nu, det tycker jag nog. Förut så såg man det bara ifrån 
eehh…för min del så såg man ju saker och ting som bara ifrån där jag jobbade och 
utåt…reparatörsperspektivet, nu så, efter den här kursen så tycker jag att man kan se det från 
andra hållet också. Jag har fått mycket mera kontakter, på grund av att de andra killarna och 
tjejerna som var med här då, jobbade på olika ställen på OKG då, man lärde ju känna dem och 
det var ju lättare att ta kontakt med dem efteråt. Sedan erfarenhetsmässigt så är man ju en 
erfarenhet rikare, man har ju varit med då i ett ex antal månader och diskuterat, mycket 
diskuteras ju på raster och så vidare också. Jag tror inte att utbildningen direkt har inneburit 
någon beteendeförändring hos mig. Man…man var ju inte så rädd efteråt…jag var mest rädd i 
och med att det var så länge sedan jag hade läst…så att det var inte så farligt! Som man hade 
målat upp för sig. (D1) 

 
 Det är ju stor skillnad…när man gick gymnasiet då var man ju väldigt trött på att läsa…nu ser 

man på det på ett annat sätt…nu ser man mer att man har nytta av att utbilda sig…det är väl som 
sagt att man tänker lite annorlunda i vissa, ja när man sitter och skriver då va och se det man 
lärde sig under utbildningen. (D2) 

 
En deltagare känner att han nu efter utbildning är mer säker i sina handlingar men… 
 
 Jaa, jag vet inte, svårt för mig att säga man jag tror inte det…jag är nog samma person som 

tidigare, jo det är klart mer självförtroende men i grund och botten det är väl något som jag 
känner själv…men det är ju ingen som märker på mig…man handlar ju mer säkert. (D4) 

 
 Det går ju att klara av saker som man var tveksam till innan…så visst. Ja vad ska jag 

säga…sättet att lära ut tror jag inte var så stor skillnad…utan det var väl att man själv var lite 
mer mottaglig nu istället mot då…motiverad ja. (D5) 

 
Någon beskriver utbildning som han alltid sett som något tungt men har som vuxen ändrat lite 
synen på detta. 
  
 Min syn på utbildning har väl alltid varit rätt så tung…jag har väl aldrig varit någon jättefan för 

det här med att sitta på skolbänken…så därför var jag väl lite anti från början då…och sa nej 
kanske på en gång då…men så det bästa med kursen var ju när vi slutade….Det var väl kanske 
lättare som vuxen att studera när man har intresset och vet vad som blir efteråt att det är ett värde 
liksom, det var nog svårare tror jag när man var yngre att sätta det här i något fokus…när jag blir 
klar så blir det det här…nu tror jag att det är lite lättare va. (D6)  
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En av deltagarna uttrycker väldigt tydligt att han har förändrats och han känner stolthet i att 
gruppen har gjort det här tillsammans. 
 
 Jag tror att det har inneburit någon beteendeförändring, det tror jag…men jag kan inte sätta 

fingret på det…men självklart för att vi i gruppen vi växte…det vet jag det märkte jag på mina 
kurskamrat med…och jag märkte det på mig själv. Man fick ju en viss säkerhet tyckte jag, wow 
vi gör det här nu…så att så var det ju lite från omgivningen då…det var ju så länge sen så jag 
kommer ju inte ihåg de där gliringarna…det var ju lite kommentarer man fick från sin 
omgivning…”va fan då håller du på med det där” och det gjorde ju att vi kände ”skit samma vad 
de andra sa, vi vidareutbildar oss”, visst man förändrar sig som person, det är jag stolt över.  Jag 
hade ju ingen åsikt alls om utbildningen innan utan bara att jag inte ville vara med om det, men 
det här har ju förändrat mycket. Man är mer öppen för saker och ting alltså…det är man…men 
så där kan jag nog inte säga något exempel på det va men individuell utveckling där ju inte något 
som man själv i första hand märker utan det är nog omgivningen som märker att man förändras. 
(D8)  

  
En av cheferna beskriver att han efter Växtkraft fått en annan syn på vad utbildning kan 
åstadkomma. Han ser den här utbildningsinsatsen som relativt liten men som har givit väldigt 
mycket på olika sätt. 
  
 Jaa…det vill jag påstå för att jag trodde nog inte att man kunde nå så här långt med en sådan här 

liten insats…för vi får ju ändå kalla det ganska liten insats. Skulle vi ha gått utanför OKG och 
försökt att köpa det här eller att personerna skulle ha gått kvällskurser så hade det kostat minst 
lika mycket för OKG och det hade kostat betydligt mer för individerna, främst i satsad tid. Så 
tittar man på problemet…eller vad man vill uppnå och försöker hålla sig inom det så går det att 
komma långt med mindre insatser. Deltagarna har fått ett större kontaktnät…främst över då 
anläggningsgränserna…vi har ju visserligen då haft det här gemensamma underhållet som också 
har dragit åt det hållet…jag upplever att de här fick en betydligt bättre start än många andra…för 
då lärde man känna någon som kanske jobbade på en annan anläggning…men även över 
grupperna mellan el och mek sen så har naturligtvis de här ett bättre samarbete än vad andra har. 
Jag upplever att samtliga kan arbeta flexiblare än tidigare…sen är det ju så att det som kanske 
har störst möjlighet till att göra det som har vuxit mest…för det är ju så arbetslivet är utformat 
idag…mycket bygger ju på flexibilitet…att kunna ta problemen när de uppkommer och jobba 
självständigt. Ja…det är ju inte så att man har blivit så där jättemycket bättre i svenska eller 
engelska utan det är ju lite mer det här övergripande…en helhetssyn och fått inblick i andras 
problem och förståelse för det. (C1) 

 
En chef upplever också att attityden till att våga göra olika saker har förändrats och en annan 
av cheferna att synen och inställningen till saker tydligt har förändrats. 
 
 Ja, man är inte rädd för liksom att kanske ställa sig upp och säga någonting, mer aktiv i 

diskussioner osv, det känner jag nog. (C2) 
 
 Ja…det som är tydligt är deras syn tycker jag…det var som jag sa tidigare att de var väldigt 

rädda att gå in i det här från början…de var lite osäkra om de skulle klara av det och det här har 
gjort att deras självkänsla har vuxit otroligt mycket och de såg att de klarade av det, det var inte 
så farligt som man trodde från början, utan det här har ju styrkt dem väldigt mycket i sina roller 
så att säga och som människa också naturligtvis. Min personliga som chef då så tycker jag väl att 
eehh det här är ju…jag tycker att det här har varit jättebra utbildning för att höja kompetensen 
inom företaget och det här är ju…vi har ju kört flera sådana här utbildningar nu och vi vet ju 
resultatet så att säga men jag tycker att det här har varit ett jättebra sätt att infört på och 
eehh…det här är ju lite annorlunda än en vanlig utbildning som man går normalt, sitter en kurs, 
man får ju ett kvitto på att man lärt sig något så att säga, en vanlig kurs sitter man kanske av och 
är med men vi vet ju inte hur mycket människa har tagit till sig av den utbildningen han har fått, 
här har man ju i alla fall ett kvitto på någonting. (C3) 
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5.5.2 Nya arbetsuppgifter 
Flertalet av deltagarna har efter utbildningen fått nya arbetsgifter eller en ny roll eller tjänst.  
De nya arbetsuppgifterna är till viss del mer kvalificerade. En av deltagarna uppger att han 
inte fått någon ny tjänst och att han anser att företaget utnyttjar att höja sin kompetens för att 
ha något att visa utåt men att deltagarna ej har någon nytta av den.  
 
Samtliga tillfrågade chefer säger att alla deltagarna har fått nya arbetsuppgifter och mer 
kvalificerade nya tjänster och någon säger att de klarar av de nya arbetsuppgifterna tack vare 
utbildningen. Här finns alltså en skillnad i  uppfattning mellan deltagare och chefer, dock 
liten.  
 
En deltagare har sedan utbildningen bytt tjänst två gånger vilket han känner beror på att han 
utbildade sig. 
 
 Ja, det har jag, så jag har ju bytt jobb eller hur ska säga, tjänst två gånger efter utbildningen. Jag 

tror det beror på utbildningen, kände nog från början, när jag fick frågan, då kände jag i alla fall 
att de kanske satsade på mig, så jag tror det beror på det. Man kände att man fick en spark i 
baken, man kände att man fick frågan och att chefen ville att man skulle gå. (D1) 

 
En annan hade redan fått en teknikertjänst vid utbildningens början och har idag avancerat till 
en ingenjörstjänst. 
 
 Det har jag nog fått för att det var ju inte så långt efter den här kursen var avslutad som jag blev 

ingenjör då i stället…och det innebar ju att det blev ju mer kvalificerade arbetsuppgifter man 
fick utföra. (D2) 

 
Ytterligare en av deltagarna ser utbildningen som en orsak till att han fick en ny tjänst. 
 
 Jag vet inte om…för jag fick ju en ny tjänst i samband med det här då…och det blev ju andra 

arbetsuppgifter…så jag vet inte…det var nog så att utbildningen var en bidragande orsak till att 
jag fick en annan tjänst, det var nog så. (D4) 

 
För D5 känns det oklart om det var utbildningen som genererade i en ny tjänst men han har 
fått en helt ny roll efter utbildningen. 
  
 Ja, jag fick ju en helt ny roll så att säga…och så har ju den utvecklats ytterligare…men om det är 

från kursen eller inte det låter jag vara osagt. Det har väl varit mer anpassat för de rollerna efter 
kursen…det har det ju varit. (D5) 

 
En annan av deltagarna menar att det egentligen är samma arbetsuppgifter som tidigare men 
att befattningen har ändrats. 
 
 Nej, det tycker jag inte…jag ändrades ju då från tekniker till ingenjör och på U på den tiden så 

gjorde vi samma jobb egentligen…så jag har inte fått några andra arbetsuppgifter 
egentligen…nej…jag har bara ändrat befattning…men jag gjorde samma saker ändå 
innan…inga mer kvalificerade arbetsuppgifter. (D6) 

 
En av deltagarna känner sig besviken över utvecklingen efter utbildningen. Han menar att han 
inte fått någon löneökning och tycker att företaget kanske utnyttjar situationen och utåt vill 
visa att de kompetensutvecklar personalen men att de inte kompenserar dem som vill visa 
framfötterna.  
 
 Nä, det har jag ju inte fått, det kan jag ju säga det är ju nästan inte tvärtom men det har ju inte 

märkts direkt på min lön eller nåt sånt, det har det inte gjort. Tyvärr. Det kan man väl säga att de 
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använder som mobbningsverktyg även om man försöker visa framfötterna så syns det inte i 
nån…på nåt ställe…varken lön eller nåt annat. Så de utnyttjar kanske det här med att de höjer 
sin kompetens…de kan visa utåt att de höjer kompetensen men vi får ju inte så mycket nytta 
utav det….så det är lite tråkigt att de inte ser till det.” (syftar på ftg)(D7) 

 
Deltagare 9 menar att han fått många mer kvalificerade arbetsupgifter och känner att 
utbildningen har gjort att han har vuxit väldigt mycket. Detta har också gjort att ett utökat 
samarbete har kommit till inom organisationen. 
 
 Väldigt många mer kvalificerade arbetsuppgifter, för det första när vi gick in i det här så…jag 

var ju hallansvarig då…och då med den här utbildningen så sa man ju lite då att det är en 
vidareutveckling då, men väldigt fort fram efter det här då så trodde man har man genomfört det 
här så var man fullärd i massa allt det här man gick igenom men riktigt så var det ju inte, det tar 
ju tid, jag blev ju tekniker och jag fick ett bättre samarbete med min underhållsingenjör som jag 
jobbade ihop med, på så sätt vi öppnade en väldigt bra jobbrelation det gjorde vi. Sen var ju 
målsättningen att jag skulle ta vidare inom vår grupp och bli underhållsingenjör, vilket som jag 
har blivit idag, grunden är ju Växtkraft som gjorde det möjligt, men det gick lite för fort fram 
vill jag påstå. (D9) 

 
Cheferna menar att samtliga deltagare på olika sätt fått nya och mer kvalificerade 
arbetsuppgifter efter insatsen. 
 
 Ja, det…nu känner jag ju inte till allas utveckling efteråt men jag vill nog påstå att samtliga har 

fått mer kvalificerade arbetsuppgifter…jag kan inte påstå att det är någon som inte har fått 
det.(C1) 

 
 Ja, vissa har ju bytt tjänst helt och hållet och har ett helt annat jobb idag…så att eehh så är 

det…(C2) 
 
 Ja, eehh…utav de i första gruppen var det till och med de som gick upp som ingenjörer och 

eeehh från tekniker då och från reparatör till tekniker…med vad det innebar då större ansvar, 
mer administrativa arbetsuppgifter och den här biten som gör att de har varit tvungna att vuxit i 
sin roll så att säga det har det klarat av tack vare den här utbildningen som jag ser det. (C3) 

 

5.5.3 Arbetsmiljön 
På vilket positivt sätt påverkas arbetsmiljön av den här typen av insatser?  De flesta av 
deltagarna menar att man genom utökat självförtroende vågar yttra sig vilket påverkar andra 
positivt. Återigen kommer gruppens betydelse in där gemenskapen i gruppen ökar 
självförtroendet. I och med att deltagarna fått en ny tjänst tar man på sig ett annat ansvar och 
någon  säger att man får mer råg i ryggen och lättare kan uttrycka sig vilket gör att man vet 
hur man ska handskas med olika saker. Genom att folk rycker upp sig och tänker annorlunda 
så att säga får ett annat synsätt så bryr man sig mer om andra på något sätt, vilket är positivt 
för arbetsmiljön. En annan deltagare menar att man genom att få mer förståelse för andra 
avdelningar så påverkas arbetsmiljön positivt. 

 
Även cheferna tror på att utbildningen har påverkat arbetsmiljön positivt genom att det fanns 
en sammanhållning i gruppen som gjorde att man kunde söka stöd, alla var i samma situation. 
En av cheferna ser den företagsspecifika delen i utbildningen som en informationskampanj 
och menar att man genom detta ökar förståelsen för hur rutiner fungerar på OKG, vilket i sin 
tur påverkar arbetsmiljön positivt. En annan chef menar att deltagarna fått en ökad insikt och 
för ett annat resonemang och förstår samband på ett bättre sätt till fördel för arbetsmiljön. 
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Man påverkar andra positivt säger en deltagare och menar att positiv påverkan också påverkar 
arbetsmiljön. 
 
 Ja, det tror jag, jag tror att när man, de som går sådana här kurser tror jag får mer självförtroende 

så att man törs yttra sig på ett annat sätt, det var ju en del av utbildningen också att du skulle lära 
dig att uttrycka dig i tal och skrift och det fick man ju en liten puff, sen är ju inte alla lagda så att 
de kan ställa sig och hålla föredrag eller så. Det viktigaste är att man uttrycker sig, man påverkar 
andra positivt. (D1) 

  
En deltagare nämner ansvaret som orsak till att arbetsmiljön förbättras. 
 
 Jaa, ett större ansvar det känner man nog…det gör man…det blir nog så…automatiskt tror 

jag…i och med att man fick en annan tjänst så tycker man att man tar på sig ett annat ansvar än 
tidigare då. Och tjänsten i sig som jag fick den kräver väl lite mera ansvar.(D4) 

 
Omtanken om andra påverkar arbetsmiljön menar en av deltagarna, detta kommer av att man 
förändrar sitt sätt att tänka. 
 
 Ja, det tycker jag absolut. Folk tycker upp sig och börjar tänka på ett annat sätt i vissa 

situationer…man får ett annat synsätt…bryr sig kanske mer om andra på något sätt. (D5) 
 
Genom ökad förståelse för andra avdelningar menar en av deltagarna att den psykosociala 
arbetsmiljön förbättras.  

Ja, oh ja, det är jag 100 på…att man går en sådan här utbildning och får mer förståelse för andra 
avdelningar…för att mek ja det är ju även strålskydd…ganska isolerat även om du har en 
kunkkontakt hela tiden med vår omgivning, entreprenörer och egna så att det…så visst förändrar 
man arbetsmiljön när det gäller det psykosociala. (D8) 
 

Genom att lära känna varandra väl tror en av cheferna att man lär sig stötta andra vilket 
påverkar arbetsmiljön positivt. 
 
 Ja det gör det ju för att de här personerna som går tillsammans i en sån här utbildning de lär ju 

känna varandra väl och vi la ju upp utbildningen också så att de skulle få åka iväg tillsammans 
ganska tidigt under några dygn och på så sätt lära känna varandra ännu bättre och det gör ju att 
de kan stötta varandra och man kan…man har stått där och varit lite skärrad och ska hålla 
föredrag men man vet att de andra har ju stått i samma situation och då är det ju lättare att 
kanske ringa och ställa en lite känslig fråga till en sådan person när man har varit i den 
situationen tillsammans så det blir ju naturlig att de söker stöttning inom den här gruppen. (C1) 

 
En annan chef ser utbildningen som en slags informationskampanj om olika verksamheter och 
områden på OKG, detta bidrar till att man får ökad kunskap om företaget och det i sin tur kan 
påverka arbetsmiljön positivt. 
 
 Ja eftersom det är en informationskampanj i detta också så kan man säga hur det fungerar med 

våra olika rutiner inom OKG och så där. Så hjälper det ju till…visst är det så. (C2) 
 

5.5.4 Isolerad händelse eller ständigt närvarande 
För de allra flesta deltagarna finns utbildningstiden kvar och är på något sätt ständigt 
närvarande på olika sätt. Den gör sig påmind ibland av roliga minnen när man tänker tillbaka 
och kanske genom böckerna som finns kvar. Dessa kommer till användning för någon som 
har barn i skolåldern. Fortfarande pågår grupper som genomför utbildning och detta gör att 
deltagarna blir påminda av kompisar som går nu, på det sättet lever utbildningen kvar och 
deltagarna känner igen sig säger en av cheferna. En deltagare menar att en del är borta idag 
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men att nyttan av att kunna stå framför en grupp hänger kvar. En annan deltagare säger att han 
bär med sig det och försöker utveckla sina kunskaper mer och mer. För någon finns det kvar 
genom att han nu vet var han ska leta i ordböcker och dylikt samt att han blivit bättre i språk. 
För någon annan lever det kvar genom att viljan finns att jag vill läsa vidare och att jag steg i 
graderna i och med utbildningen. En chef säger att med utbildningen i bagaget är det också 
lättare att ta till sig information idag och man törs gå vidare.   
 
För någon av deltagarna görs sig utbildningen bland annat påmind i och med att många 
arbetskamrater nu genomför utbildningen. 
 
 Ja, jag tycker att det lever för mig, jag är stolt av att ha gått det. Sen lever det ju givetvis för att 

det är så många andra som har gått och går det. (D1) 
 
Utbildningstiden är levande på olika sätt en av deltagarna hänvisar till roliga minnen som 
kommer upp ibland. Han menar också att han kommer tillbaka till det han har lärt sig. 
 
 Jo, det var ju någonting som var då men det lever ju fortfarande för man tänker ju tillbaks till det 

som man har lärt sig, man har ju även många roliga minnen och det också från den här kursen. 
(D2) 

 
En annan av deltagarna nämner att han genom att ha barn i skolåldern  har nytta av 
utbildningen och att den på så sätt är levande. 
 
 Det lever ju fortfarande, böckerna finns ju kvar, min grabb är fortfarande i skolåldern så det 

lever än idag.(D3) 
 
Genom att använda de nyfunna kunskaperna och färdigheterna menar en av deltagarna att det 
fortfarande är levande och kommer till användning. 
 
 Stora delar är ju med mig, mycket har man ju redan glömt av som man gjorde då…men många 

grejer bär man ju med sig som man kommer ihåg fortfarande…och som man har nytta av. 
Svenskan där att stå och prata framför en grupp och så här det tyckte jag var bra…jag är ju inte 
särskilt blyg men det är ju ändå svårt att ställa sig framför en grupp och prata…men det är ju 
mycket lättare nu liksom. Å man får ju lära sig…man får ju skriva mycket mer nu och det har 
jag ju mycket nytta av det jag gjorde då. Matten har jag också haft nytta av och elläran, sen har 
jag gått en kurs till sen nere på Lernia. (D4) 

 
Utbildningen är fortfarande levande genom kollegor som just nu genomför utbildningen. På 
detta sätt återupplever han utbildningen igen. 
 Ja, jag har ju inte backat tillbaka till det där utan jag sparade ju allt material och så där då men 

det har jag ju inte tittat i, det har jag ju inte gjort…så man gjorde ju det där då men hela tiden så 
blir man ju påmind eftersom kurserna fortfarande pågår så hör man ju då kompisar som går nu 
då och då hör man ju hur de diskuterar…det är lite förändringar i utbildningen…så det lever ju 
på det sättet man känner ju igen sig…och de är oroliga för de där proven åh vad jobbigt det är 
och så där…då kommer man ju ihåg hur det var. (D6) 

 
Flera Växtkraftprojekt har genomförts efter den här första pilotomgången och detta säger en 
av cheferna är ett bevis för att det lever kvar fortfarande. 
 
 vi sa ju så att när vi körde igång det första…då var det här liksom ett pilotprojekt…ingen av oss 

hade ju gjort något sånt innan så det var väl egentligen första svängen…och då sa vi blir det här 
bra, får vi resultat som vi tycker det här var ju kanon, så ska vi köra vidare och det har vi ju 
gjort. (C1) 
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5.5.5 Positiva effekter  ”på köpet” 
Förutom de effekter som förväntades följde flera positiva effekter på köpet. Nya 
vänskapsband knöts, man kom till insikt att man borde göra en reptition vart tionde år av 
utbildningar av det här slaget och någon nämner AHA-upplevelsen ”Jag klarade det!”Man 
ryckte upp sig helt enkelt och kontaktnätet utökades. Bland cheferna nämns att han tycker att 
deltagarna nådde längre än han trodde och att de har fått betydligt större självförtroende. En 
av cheferna anser att de effekter som förväntades uppfylldes och en tredje säger att han tycker 
att människans egen inställning till saker och ting gjorde att deltagarna växte som människor 
och att de ändrade inställning och attityd. 
 
Att få ett utökat kontaktnät har visat sig vara en effekt som också följde med på köpet. 
 Ja, det…man träffar nya vänner…det är en stor viktigt del tycker jag. Vad är det mer? Ja det var 

mycket som var positivt, det är svårt att peka på något så…jag kom sist i Go-carten…det var ju 
positivt, ha, ha någon måste göra det! (D1) 

 
 Man ryckte upp sig lite…men fick det på köpet…det var väl meningen med det här också så det 

är väl det i så fall…allt har ju blivit bättre egentligen…det här med att skriva och så. (D5) 
 
Glädjen över att klara av något som man varit oroligt för visar sig vara en positiv effekt som 
man fått med sig på köpet och en stolthet över att klara av det.  
 
J a, det nog den här AHA-upplevelsen…fan jag klarade av det! Det här har jag gjort! Barnsligt, 

men…sen vet ju jag att den här utbildningen låg ju på relativt låg nivå men att ändå alltså den 
här AHA-upplevelsen. Jag är barnsligt förtjust när jag klarar av någonting…så det…men jag tror 
nästan att de andra också tänkte och kände det var ju inget vi diskuterade men man är ju inte så 
olika fast man tror att man är jäkligt odd, men det är man inte. Nej, jag var stolt när det var över, 
jag tyckte att det var fint att det här har jag klarat av. (D8) 

 
Cheferna har fått de effekter som de hade förväntat sig men är ändå mer än nöjda med att de 
nådde så pass långt som de gjorde.  
 
 Vi hade ju räknat med att personer skulle bli mer självsäkra och så men jag hade nog inte vågat 

hoppats på att vi skulle komma så långt…det finns ju några som har lyft sig väldigt mycket…fått 
ett betydligt större självförtroende. (C1) 

  
En av cheferna nämner att deltagarnas inställning till saker och ting var något positivt som 
man inte hade räknat med. Detta menar han har påverkat arbetet i positiv riktning genom att 
man vågar och kan gå in i nya roller. 
 
 Det som man kanske inte hade räknat med var kanske människans egen inställning till saker och 

ting som gjorde att de har vuxit som människor också och kanske ändrat sin inställning och 
attityd till saker och ting, som man inte hade räknat med kanske, utan de har liksom, ja man har 
ändrat inställning och attityd kanske till sitt arbete, till sitt eget liv, jag vet inte, men det märks, 
känns på dem i alla fall att de är annorlunda idag än vad de var innan de gick den här 
utbildningen. Det var väl inte det vi var ute efter utan vi var väl mer ute efter att de skulle höja 
sin kompetens och kanske gå in i en annan arbetsroll, men det här är ju en jättebra pluseffekt 
som har blivit i det här, att de kanske också har ändrat sitt sätt och beteende som de inte hade 
räknat med själva, som har gett, ja har blivit plus i det här. C3) 
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5.6 Upplevelser kring omgivningen och dess betydelse 

5.6.1 Arbetskamrater 
Både chefer och deltagare beskriver arbetskamraternas reaktion som någon slags avundsjuka 
som gav sig uttryck i olika gliringar när deltagarna skulle gå iväg på utbildning. Det 
upplevdes inte direkt som jobbigt utan man tog det mer som en jargong som fanns, lite av 
nyfikenhet. Gliringarna tog form i att man skämtade om de ryggsäckar som man hade fått till 
sin litteratur och att man behövdes på jobbet i stället. I och med att arbetskamraterna märkte 
att man steg i graderna så att säga så kom lite kritik vilket uppfattades som avundsjuka. 
Någon av deltagarna hörde inte något personligen men hör nu i efterhand hur 
arbetskamraterna uttrycker sig kring de som genomför utbildning nu och uppfattar det som 
om man pratade på samma sätt när han gick iväg på utbildning.  
 
Cheferna fick i likhet med deltagarna höra en del smågnäll och avund ibland och att det 
emellanåt var tufft för andra arbetskamrater som fick hoppa in och ta deltagarnas jobb.  
Många trodde att det var enkelt att genomföra utbildningen men efterhand ändrades den 
inställningen. I början fanns det pikar om att ska du lämna golvet för kontoret nu osv. Men 
efterhand växte killarna och kunde argumentera för sin sak vilket tände andra människor som 
samtidigt fick en tankeställare. 
 
 Ja, i och med att det var i börj…i och med att vi var första gruppen då så fick man ju lite frågor 

och var ska du? Ska du gå i skolan? Nu satsar de på dig och så…så här men, det var bara lite i 
början, nu är det ju så vanligt, jag har ju flera arbetskamrater som går nu. (D1) 

 
Flera av deltagarna upplevde lite pikar som de tror egentligen berodde på en avund till att det 

inte själva fick delta i utbildningen. Därav blev det lite olika ”öknamn” på 
gruppen som skapades. 

 
 Näe, arbetskompisarna sa väl inte så mycket mer än att de skojade lite om det när vi gick iväg 

med våra skolväskor, de där svarta vi hade fått (fniss), Skolväskegänget eller vad det var vi 
kallades för…skratt…så det var väl båda och. Sen fanns det ju även de som var lite sura, jag tror 
det var lite avundsjuka…att de också ville gå kanske…det märktes på deras sätt att uttrycka sig 
då…(D2) 

  
Även om cheferna inte  hörde alla pikar som gavs så är de medvetna om att det förekom. 
Någon av dem försökte stävja genom att öppet diskutera på gruppmöten vilket gav en 
acceptans. Man tog även in extraresurser vid några tillfällen för att visa att det här är viktigt 
och prioriteras. 
 
 Näe, det var väl…kunde vara lite smågnälligt ibland…dels så fanns det väl från vissa individer 

en viss avundsjuka att man inte hade blivit uttagen för att få gå den här möjligheten…det var ju 
inte bara om vi inte bara pratar om första gången vi genomförde…det var ju inte bara att man 
fick utbildningsmöjligheter utan det var ju även  en ny tjänst som hägrade…så att där…men det 
fanns en viss avundsjuka hos vissa personer…sen så för det mesta så fungerade det riktigt bra 
man kunde ju anpassa arbetsuppgifterna efter utbildningen, men naturligtvis blev det ju tufft för 
en del arbetskamrater ibland de fick hoppa in. (C1) 

 
 Det var ju rätt så mycket sånt där i början…både gliringar och kanske avundsjuka och varför ska 

de sticka iväg på det där nu…vilken gräddfil de åker i…så att det…men samtidigt så såg de ju 
att de här killarna som gick första svängen verkligen jobbade hårt för det…det var liksom 
ingenting som man bara kunde gå där och lattja på en kurs utan man fick verkligen jobba för att 
klara den här kursen och då blev det lite annan inställning till det också…det är visst lite 
jobbigt…undrar om jag skulle klara av det om jag skulle få erbjudandet?…de får visst jobba hårt 
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för att klara det och då har det nog gått ner så det liksom inte, i början var det nog såna där 
gliringar men sen försvann nog det.(C2) 

 
En chef upplever att det försvann efterhand som deltagarna växte och kunde ”försvara” sig. 
Han menar också att det senare blev attraktivt och fler ville vara med i kommande 
utbildningar. 
 
 Först i början så fanns det nog lite, ja, jag vet inte om det fanns lite pikar och sånt här till dem, 

att de skulle gå utbildning och läsa och det här att de skulle bli ja, nu ska du inte vara på golvet 
och jobba längre, utan nu ska du upp som ingenjör eller tekniker och jobba, det fanns nog sånt 
men det här det försvann mer och mer för att det gjorde ju att de här killarna som gick den här 
utbildningen de växte ju också på något sätt så de kunde ju argumentera för sin sak så att säga 
där det gick sen va, först i början så visste ju inte de riktigt heller vad det här var, och då är det 
klart då blev det ju, men ju mer kursen höll på och ju längre de gick så kunde de ju tala om för 
sina arbetskamrater att det här är det vi håller på med. Och jag tror att det vände lite grann ute i 
organisationen att ”jaha, det har verkligen anammat det här och de läser på” så jag menar att det 
fanns nog något som gjorde att det tände andra människor att vara med och hoppa på en sån här 
utbildning. (C3)  

 

5.6.2 Ledning och chefer 
Flertalet av deltagarna upplever att de hade stöttning från ledningen och chefer i form av att 
de under utbildningens gång frågade vad som pågick, hur det gick och så vidare. Någon kände 
att det här var prioritet  1 och  någon kände stöttningen i att chefen inledningsvis tyckte att 
han skulle gå för att i framtiden kunna erbjuda en ny tjänst. Någon uttrycker tydligt att han 
tycker att det är viktigt att chefen puffar på för att visa att han verkligen tycker att det här är 
viktigt. En del av deltagarna har mött sin chef ett fåtal gånger men har då upplevt att han fått 
stöttning och att chefen visat intresse. Ett par av deltagarna känner inte att de har fått någon 
mer stöttning förutom att chefen har satt att han tyckte det var bra men inget mer än så. 
 
Cheferna upplever att de har stöttat deltagarna under hand och någon nämner att de under 
gruppmöten har pratat mycket öppet om utbildningen och att den var prioriterad. Under 
mötena sökte man fånga upp de resursbehov som fanns för att stötta arbetskamraterna. 
Cheferna har under hand haft uppföljningar genom snack om hur det gick för deltagarna och 
såg det som viktigt att visa intresse. En tredje chef poängterar att det inte var någon tvingande 
utbildning utan endast en rekommendation och att de pushade på deltagarna att de fick 
möjligheten till att delta. 
 
 Ja, han frågade ofta hur det var och vad vi gjorde och så, jag tyckte det var roligt att han frågade. 

(D1) 
 
 Näe, det var väl inte mer än att vi pratade om hur det gick lite grann, frågade om det gick 

bra…så det låg väl på den nivån. (D2) 
En deltagare uttrycker stöder som väldigt starkt och att detta var prioriterat. 
 
 …NN sa ju alltid att det här gick ju först…det här var ju nr 1 annars hade det ju inte varit någon 

mening att vi startade det här projektet om det var något som kom emellan. (D3) 
 
Någon av deltagarna poängterar vikten av chefsansvaret för att man inte ska hoppa av om det 
känns tungt.  
 
 Näe…det vet jag inte om jag kan…han frågade väl någon gång hur det gick och så men det var 

väl inga större grejer så…men jag efterfrågade väl inget heller…sån stöttning. Jag tror att när 
man gör en sådan här utbildning så tror jag att det är viktigt att chefen eller vem det nu är puffar 
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på ordentligt…. Det är ett chefsansvar, de måste nog fråga lite hur det går och pusha på lite så 
ingen hoppar av för det ju synd va. (D6) 

 
En av cheferna har öppet resonerat inom gruppen för att stödja sin personal i studierna. 
 
C1 Vi pratade väldigt öppet om det på gruppmötena och talade om att det här är prioriterat och att 

det är sanktionerat i alla led på OKG och måste ge den personen i fråga möjligheten att gå ifrån. 
Va…har försökt fånga upp signaler och eehh resursbehov från arbetskamraterna om att det här 
behöver vi vara flera för att mäkta med när några är borta så att vi fick väl lägga några kronor på 
kanske att hyra in någon entreprenör under vissa perioder också…men det lite för att liksom…ja 
inte…det är ju ändå det gnället som fanns så det skulle växa så försökte vi väl kanske och vara 
mer öppna för att ta in extra resurser istället för att skjuta jobben framåt. (C1) 

. 
 
C2 Vi hade ju lite såna där uppföljningar…och lite såna med jämna mellanrum…sen så när man 

träffade på dem så undrade man ”hur går det?” och pratade lite och när man mötte dem på väg 
till…när de kom med sina skolryggsäckar så var det alltid lite diskussioner…lite snack både från 
deras sida och från min…men på något sätt så var det i positiv andra hela tiden. Så det var kul. 
Bara genom att man var intresserad och hörde sig för. 

 
De andra cheferna säger att de gav stöd genom att fråga hur det gick och visa att de brydde 
sig.  
 Ja, när vi började med det här så var det ju att vi ville höja kompetensen, då ville kanske få folk 

att få upp sin kompetens bland annat och men vi hade ju, det var ju ingen tvingande utbildning 
utan de fick ju själva avgöra, men vi rekommenderade dem att gå den här utbildningen så att 
eehh det var ju kanske på rekommendation men det var ju absolut ingen tvingande utbildning 
utan vi ville ju liksom att de själva skulle känna att det här var rätt. Och att vi pushade på dem 
och sa att du har ju alla möjligheter att ta den här möjligheten att kunna gå den här utbildningen, 
vi såg ju liksom, vi såg ju kanske att det fanns byggstenar hos dem som gjorde att de skulle 
kunna ta det här och klara det. De var ju rätt så ärliga och talade om att matten var ju svår, eller 
engelskan är svår och det här har jag lite problem med, men egentligen syftet med den här 
utbildningen var ju inte att man skulle stjälpa någon utan var ju liksom att höja upp deras 
kompetens, det ju liksom inte att de fick underkänt bara för att man hade svårt med matten till 
exempel utan sen märkte man ju också att eehh de hade väldigt nytta av varandra i den här 
gruppen, man hjälpte varandra så att säga om det var någon hade det lite svårare med någonting 
så var det de andra som stöttade upp och så här och det tror jag stärkte deras inlärningsförmåga 
också, inte bara läraren kanske som stöttade dem under resans gång och hjälpte dem, de andra i 
gruppen hade ju en stödjande funktion i det här naturligtvis. (C3) 

 
 

5.6.3 Familj 
Deltagarna upplever stödet från familjen lite olika beroende på i vilken fas i livet de befinner 
sig. Några hade under utbildningstiden småbarn hemma och beskriver att de var överens om 
att han skulle genomföra studierna men att det ändå blev jobbigt med sena nätter med 
läxläsning. Någon deltagare hade stöd hemifrån i form av att han hade gymnasiebarn hemma 
som han kunde hjälpa i och med sina nyfunna kunskaper. De flesta har diskuterat med 
familjen före utbildningens start om innebörden av att börja att  studera och någon 
iordningsställde en egen studieplats hemma för att få lugn och ro. Flera beskriver att övriga 
familjen tyckte det var kul att man fick chansen och gav den tiden för studier. 
 
 
 Jag hade stöd hemma, nytta hade jag av mina stora barn då för de gick ju på gymnasiet så jag 

frågade dem om hjälp, så det gick ju bra. Och jag kunde faktiskt hjälpa dem någongång, 
framförallt med lite matte och så där, det satt man ju och tittade på hemma också. (D1) 
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Svårigheter fanns ibland för deltagare med små barn hemma, då blev det lite av en belastning 
med läxor och studier. På det sättet blev det inte samma stöd i familjerna med små barn som 
hos de deltagarna som hade utflugna barn och fruar som arbetade kvällstid. 
  

Det var väl svårt med lugn och ro med läxorna, det är ju så när man har småbarn att det fick man 
ju påbörja då när de hade kommit isäng och allt var klart sen satt man ju fram till småtimmarna 
och man var väl lite dålig på det där att börja i tid så det blev ju många gånger att det blev att 
man satt sista kvällarna…så det kunde bli lite sena nätter ibland. Det var väl kanske en lite 
jobbig del som man inte hade räknat med så mycket…att det skulle bli så pass mycket hemma 
att läsa…men det måste ju vara så. Det kan väl kännas att det kunde vara en liten 
belastning…hur ska jag fixa det här till nästa tisdag, sen blev det som sagt var sista kvällen som 
man satt då.(D2) 

 
 Nej, det är ju inga problem för oss…hon jobbar mycket om kvällar och våra barn har ju flyttat 

hemifrån…jag kan tänka mig om de har barn att det är jobbigt…hämtas på dagis. (D4) 
 
En deltagare berättar att de gemensamt i familjen planerade för hans studier hemma vilket 
upplevdes som ett stöd för honom. 
 
 Vi diskuterade det här hemma då jag sa att jag måste säkert sitta någon kväll, jag visste ju inte 

riktigt hur mycket det skulle bli utav det här heller då, men det förstod man ju att skulle man läsa 
svenska, engelska och matte så blir det ju läxor och på något sätt måste man ju läsa på lite grann 
ibland då…men vi gjorde en plats i lite lugn och ro och det funkade, det gick ju bra faktiskt. 
(D6) 

 
En annan deltagare lade upp sina studier på egen hand och hans familjs stöd låg i att han fick 
möjlighet att vara för sig själv. 
 Det är så olika hur man studerar, men jag gjorde ingenting…utan jag arbetade med det i 

huvudet…mina hemuppgifter, gjorde några stolpar och så kom då lördag eftermiddag och 
söndag och då var det så hemma, för tusan håll er undan för nu studerar han! Irriterad till max 
alltså och pressad så in i helsike men det var väl på tisdagar tror jag som vi hade kurs…så 
söndag måndag var det, då skulle alla hålla sig undan för då studerar han! Men jag hade alltid 
någonting bra att presentera på tisdagen. Stöd och stöd hemifrån…de tyckte väl att det var kul 
att man engagerade sig och gjorde någonting, men stöd kan jag väl inte påstå, de var väl mest 
irriterade på mig. Men då jäklar anamma blev det fart då hade jag gått och dragit hela 
veckan…men det är mitt sätt för jag har märkt det att jag gör så i arbetslivet med . 

 
En av deltagarna hade stöd av familjen i  och med att hans fru gladdes med honom att han 
fick chansen. 
 Fungerade mycket bra och hon tyckte det var jättekul med att jag fick den chansen, när jag 

behövde så fick jag ta den tiden…så det var aldrig några problem. (D9) 
 

5.6.4 Gruppen 
För samtliga deltagarna har som tidigare nämnt gruppen haft en oerhörd betydelse. Man 
upplevde det mycket positivt att komma tillsammans på en internatkurs i början av 
utbildningen. Under hela studietiden kände man en samhörighet och en avslappnad relation. 
Blandningen av deltagare i gruppen, folk från alla kategorier gjorde att nivån blev mycket bra. 
 
Chefernas tanke vid sammansättning av grupp var från början att se på vilka som kunde ta 
klivet, var drivande och ville. Det var mer en slump att gruppsammansättningen blev så bra, 
vilket märktes genom att de stöttade varandra under utbildningens gång. 
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 Ja, just i Stockholm var vi, då vi bodde på Långholmen, det är mycket värt och åka så i början 
och man lär sig känna alla på ett annat sätt, och det är jättebra. Det var fördelar att den var 
blandad el- och mek, yngre och äldre tycker jag inte har någon betydelse utan det viktigaste 
tycker jag är när man sätter ihop en grupp som jag sa förut, är att man tittar på att det är samma 
nivå, för då tror jag man, alla tjänar på det mest. Sen att det är olika tror jag inte är någon 
betydelse. Sen när man åkte på kurser och så, då fick man ju välja själv vart man ville åka. 
Gruppen bidrog VÄLDIGT mycket till lärande för jag tycker att vi låg på skapligt samma nivå 
när vi började, och det tror jag är det viktigaste att man hittar en grupp som ligger ungefär lika. 
Gruppen var ett stöd för man kände sig inte eehh…kunskapsmässigt sämst utan man kände att 
man låg i gruppen någonstans och kunde bidra till någonting, man TORDES yttra sig, för känner 
man att man är väldigt, väldigt dålig så är risken att man är tyst. (D1) 

 
 Man känner ju samhörighet med gruppen, det är ju helt annat nu då än var det var innan vi 

träffades, vi träffas ju i arbetet…de flesta av oss, det är liksom en lite mer avslappnad relation. 
(D4) 

 
 Näe, det var väl inget speciellt…inga speciella nackdelar…folk från alla kategorier mekar 

och…näe det var bra så de…olika nivåer och åldrar och så det var…jag körde ju ett race då 
matte tex då gick man ju igenom allt som stod i boken och visst man hängde väl inte med på allt 
men då kunde man ju gå tillbaks och titta i anteckningar och i boken så  det var ju liksom…man 
vet ju själv vad man är dålig på…då får man ju liksom läsa på det…så det gick ju bra. Jag tror de 
andra tyckte likadant. Det var ju en del som var…som inte hade gått i skolan för så länge sen så 
de var ju lättare…det hade vi ju nytta av, de kunde läsa på ett annat sätt…vi hade ju det här 
gamla sättet att lösa ett tal…men det fanns ju andra sätt med. (D7) 

 
Cheferna såg också gruppens betydelse och som nämnts tidigare var det slumpen som gjorde 
att det blev en så fungerande grupp. Sammansättningen byggde på vilka som cheferna trodde 
kunde ta klivet in i en annan roll. 
 
 Vi såg nog mest till vilka personer som vi tyckte skulle kunna ta det här klivet i livet istället för 

reparatörer och sen var det nog att vi fick lösa det här andra för en del hade inte så…det var inte 
så länge sedan de hade gått i skolan och en del så var det betydligt längre sedan…det var så man 
kom in i gruppen…och det andra fick man lösa sen efterhand. Som jag upplevde det så 
fungerade det ju bra va…man blev en väldigt tajt grupp och kunde stötta varandra…de…och där 
är väl komvux duktiga på att hantera personer som har…det kan vara länge sen de har läst eller 
att det kan vara ganska så nyligen…så att man kan dra nytta av det i utbildningen…så det…nej 
det blev en tajt grupp och lärarna kunde hantera det på ett bra sätt…jag upplevde det som det 
fungerade bra. (C1) 

 
 Jag tror att för att det liksom har varit känslan att de blir en homogen grupp, de stöttar varandra 

och efter ett tag så har det avdramatiserats att sätta sig på skolbänken, utan man ser att jag kan 
faktiskt gå i skolan och i den här samlingen arbetskamrater så är det helt ok att göra bort sig, det 
känslan fick jag. Tyckte att det var bra att läsa tillsammans med kollegor. Vi hade en fördelning 
som sa att det skulle vara mekaniker både från elsidan och någon från meksidan, kanske US då, 
så att en blandniing av de här olika gubbarna då, sen var det ju så i den här första svängen så var 
det ju de som var drivande och ville och så vidare, jag tror att alla var ganska engagerade.(C2) 

 

5.6. Lärdilemman 
Deltagarna upplever framförallt att tiden är det dilemma som ständigt dyker upp. Fanns mer 
tid skulle flera vilja studera mer och även att man kanske inte hade känt pressen på samma 
sätt om man hade haft mer tid. Någon uttrycker att hans syn på utbildning har förändrats och 
att han upptäckt att han skulle behöva utbilda sig mer men återigen kommer tiden in som ett 
dilemma. Någon annan uttrycker att om man inte låtit så många år gå innan man började 
studera igen så hade man kunnat börja på en högre nivå. 
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Några deltagare har efter utbildningen fortsatt att utveckla sig i form av olika utbildningar och 
någon har en tydlig vilja att utvecklas. Flera har viljan att läsa vidare men har inte kommit dit 
ännu. Någon känner att han har haft mest nytta av att han fått lära sig att söka information på 
egen hand. En deltagare läser nu engelska men säger att det inte beror på att han gick 
Växtkraft. 
 
En chef säger att detta är en av de bästa utbildningarna som har gjorts på OKG och  en annan 
tar upp betygsfrågan. Första gruppen fick inte betyg vilket han tycker var lite synd och att de i 
de följande grupperna har infört detta.  
 
 Jag tyckte att den här kursen var kanonbra, det var den, det var lite jobbigt ibland medans det 

pågick men jag skulle definitivt inte vilja ha det ogjort, jag är jätteglad att jag gick.  Man 
behöver nog känna på det här att sitta och utbilda sig själv också en sån här längre tid nu när 
barnen börjar komma upp med läxor och sådana här grejer, så det är jättebra. (D2) 

 
Tiden är ett dilemma som kommer upp flera gånger, viljan finns att vilja vidareutveckla sig 
men tiden räcker inte till. 
 
 Jag har inte fortsatt att läsa efteråt, jag har varit inne på det någon gång, när det har kommit ut att 

det ska köras kurser men kanske inte just nu, det kanske får bli lite senare när barnen har blivit 
lite större, man har ju redan problem att få tiden att räcka till till allting. Så det är väl så jag 
känner men det skulle behövas det känner jag också. (D2) 

 
 Det jag haft mest nytta av är nog det här att man har fått sökt själv…det är ju mycket internet 

idag där man får hämta sin information själv.Jag tycker nog att det var rätt så bra i alla fall även 
om vi var lite kritiska i början men efterhand så…så tyckte jag det var bra…åh det var kul att få 
göra det att få vara med. Jag tycker att…om man får chansen så ska man ta den i alla fall även 
om man är lite skeptisk och jag har nog förstått att det är många som är lite så där om man 
verkligen har jag någon nytta av det här? Men när de väl går sen tycker…ändrar de på sig. Åh 
sen kanske man är lite orolig själv hur man ska hänga med…det var ju länge sen för min del sen 
jag gick i skolan å så…hur kommer det här att utveckla sig…men jag tycker att det var hyftsat. 
(D4) 

 
 Jag har inte fortsatt att studera, vet inte om jag är sugen…inte som det är nu i alla fall…jag 

tycker som sagt att den var bra den här kursen…man skulle behöva göra det här fler gånger i 
livet, den här kursen för att få en uppryckning…det är väl det i så fall. Jag har ju blivit mer 
intresserad av annat, jag fick ju en helt ny roll och den i sig är ju intressant.(D5) 

 
 Jag har inte fortsatt att läsa men jag har, jag skulle vilja läsa engelska och det jag tänkt många 

gånger att jag skulle börja någon höstutbildning…det har ju gått lite utbildningar här på OKG 
men det är ju det här knöliga när man inte bor i Oskarshamn då är det det här med 
transporter…för att sitta och åka själv det funkar liksom inte…då ska man läsa på hemmaplan 
men det är så himla lätt att man jaa…det hinner jag inte i höst så går det ett år till då…men det 
har man väl fått upp lite att man känner att det här finns det mer att det här skulle man behöva 
lite mer man har ju nytta av det här va både privat och på arbetet. (D6) 

 
Tiden igen… 
 …jag har ju läst in både B-kompetens efter det här då och även A-kompetensen som 

strålskyddare. A-kompetensen läste jag ju förra våren på Uppsala universitet var där i fjorton dar 
där då…och det är ju också en bidragande orsak till att man kom igång med det här då…man 
hade ju studievana. Jag hade inte hoppat på någon av de utbildningarna om jag inte hade haft det 
här i botten, det hade jag inte gjort. Nej, jag har haft mina funderingar men liksom, nej, jag har 
funderat på att forsätta med svenskan, men det har bara kommit till funderingar, jag tycker, jag 
har inte tid. (D8) 
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 Jag läser engelska just nu men det är inte på grund av att jag gick Växtkraft, nej, jag har ju alltid 
velat läsa engelska men sen är det ju tiden, det har varit stressigt och man har ju familj och så 
det, men jobbet kräver ju det idag, vi har mycket utländska leverantörer.(D9) 

 
En av cheferna tar upp dilemmat att man vill utveckla verksamheten men samtidigt lägga 
utbildningen på fritiden till hälften. Detta kan göra att deltagarna har svårt att delta och 
uppleva det för jobbigt.    
 
 Ja, jag vill väl bara säga det att jag tycker att det här är nog en av de bästa utbildningar som har 

gjorts på OKG egentligen för att höja kompetensen och jag är väldigt glad att vi gjorde det på 
underhåll…det här kanske skulle ha körts på flera avdelningar på OKG för att det finns säkert ett 
jättestort behov men sen är det ju, det är ju inget litet jobb att göra det här. Du NN har ju gjort ett 
jättejobb så jag menar…det här är ju ändå en utbildning som…den är ju inte billig om man ser 
det rent ekonomiskt så är den ju rätt så…och det är ju krävande också…visserligen får man ju 
läsa lite på arbetstid men det är ju kvällsjobb…först har du ditt ordinarie jobb och sen så ska 
man hem och läsa på kvällarna också så visst är det kämpigt men samtidigt har det ju varit 
jätteroligt för vi har ju sett att vi får jättepositiva effekter av det. (C3) 

 
Återigen gör sig tiden påmind som bristvara. 
 
 Min syn på utbildning har förändrats, eeh man har väl märkt det att man kanske skulle behöva 

utbilda sig ännu mer, det var ju intressant när man kom igång med…ja det är mest de här tre 
kärnämnena som jag tänker på…hade man bara tid så skulle man ju vilja läsa mer och lära sig 
ännu mer…särskilt engelskan är ju en bit som man definitivt skulle behöva läsa mer. (D2) 

 
 Ja…jag kanske hade varit ifrån skolan lite väl länge när jag började det här…kände jag i 

början…jag skulle ha gjort sånt här tidigare…det skulle inte ha gått så lång tid och då hamnar 
det ju på en något högre nivå om man gör det tidigare och man glömmer av så mycket så att jag 
tycker…jaa, det har nog varit i positiv riktning tror jag…förr då var väl skolan ganska jobbig 
tyckte jag…liksom det här var ju lite roligare, man är mer aktiv. (D4) 

 
 ”…jag tycker det var påfrestande (lite skratt)…det är jobbigt man jobbar hela veckorna, man 

ska…man går här två kvällar i veckan så får man alltid någon läxa och det var ju då veckan efter 
då…man fick den på tisdagen och hann inte gör den på onsdagen till torsdagen och så vart de ju 
nästan in på helgen då det vart ju på söndagen då ska man sitta med de här grejerna och det 
påverkar ju familjen och en annan och lite så där och det är ju det som ligger och gnager lite hela 
tiden , det måste jag göra, det måste jag göra. (D6)  

 
 Jag vill ju studera, har alltid velat studera vidare, men det är återigen tiden…(D9) 
 
 

5.7 Sammanfattning av resultat 

De frågeställningar som empirin tillika resultatet svarar på är: 
 

• Vilket lärande har skett för individen? 
• Vilket lärande har skett för organisationen? 
• Vilket mervärde har kompetensutvecklingen genererat för individen? 
• Vilket mervärde har kompetensutvecklingen genererat för organisationen? 
• På vilket sätt har lärandeprocessen främjat/hindrat lärande och kompetensutveckling?  
 
 
Eftersom resultatkapitlet är mycket omfattande gör jag en kortare sammanfattning av 
resultatet nedan. 
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Det lärande som främst framträder när det gäller individen är ökade kunskaper i svenska 
språket, både när det gäller att skriva och att framställa information inför andra 
människor, vilket i sig höjde dem och gjorde att de efter utbildningen vågade ta för sig 
mer och även ökade sin vilja och förmåga till att påverka. Samtliga har ökat sin 
självkänsla och vuxit i sina roller. Nya kontaktvägar i organisationen har etablerats vilket 
gagnar både deltagarna själva och organisationen. Gruppens betydelse i lärprocessen 
framträder tydligt, då gruppen har varit en viktig del för att utveckla kunskap i form av att 
ge trygghet och motivation till att kämpa vidare ibland när utbildningen har känts tung och 
svår. Olikheterna i gruppen har varit positiva då man har lärt sig att delge varandra sin syn 
på problemlösning. Ytterligare något som kommer både individ och organisation till gagn 
och kan beaktas vid framtida kompetensutvecklingsinsatser eller i vardagens lärande och 
arbete. En del hinder till lärande har framträtt i form av att flera har känt sig pressade av 
tiden och även ibland av den ökade arbetsbelastningen som arbetskamraterna fick, när 
deltagarna, på arbetstid, försvann iväg på sina studier.  
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6. Analys och tolkning  
 
 
 
Utifrån min teori och empiri kommer jag att analysera och tolka samman det resultat som har 
framkommit i intervjuerna.  Analysen görs utifrån de huvudteman som intervjuer och resultat 
utgår ifrån. Ellströms (I: Backlund et al 2001) fyra avgörande faktorer för förverkligande av 
lärande och innovationer i organisationer finns med ”i bakhuvudet” av analysen.  
 

• klara och tydliga mål och visioner för förändringsarbetet 
• hög grad av delaktighet från berörda parter, tid och rum för arbete med 

utvecklingsfrågor 
• aktivt stöd från ledning i förändringsarbetet 
• kultur i organisationen som främjar lärande 

6.1 Bakgrund och syfte 
I empirin ges uttryck för en del oklarheter när det gäller vad syftet med 
kompetensutvecklingsinsatsen var. En tydlig skillnad finns mellan chefer och deltagares 
uppfattning. Detta kan ha sin förklaring i att målen från början varit klara för cheferna som 
också såg vad som utbildningen i förlängningen skulle leda till.  Växtkraftprojektet på OKG 
var ett pilotprojekt och var något nytt unikt som aldrig tidigare hade genomförts på företaget. 
Detta kan vara en annan anledning till att man inte kunde diskutera klara och tydliga mål för 
förändringsarbetet. Det var kanske svårt även för cheferna att se hur det skulle bli efter 
insatsen.  

6.2 Förväntningar, delaktighet och motivation 
I intervjuerna ger flera deltagare uttryck för en viss oro inför utbildningen vilket verkar vara 
en sorts anspänning som omvänds till motivation. Samtidigt som man inom delar av gruppen 
kände en stor oro inför utbildningen ser man i empirin en nyfikenhet och stora förväntningar.  
På något sätt tydliggörs att det finns en stor motivation bland flertalet. Deltagarna såg främst 
en ny tjänst som hägrade och cheferna ville främst ha något tillbaka från deltagarna.  Det 
handlade då om ökad språklig och skriftlig förmåga och att deltagarna efter utbildningen 
skulle bli mer självgående. De skillnader som visar sig i förväntningar, delaktighet och 
motivation bland deltagarna kan ha sin källa i att cheferna agerar på olika sätt när det gäller att 
vara tydliga med mål och visioner för utbildningens syfte.  Deltagarnas syn på en ny tjänst är 
inte lika tydlig som chefernas. Chefernas förväntningar låg i att få mer självgående 
medarbetare som kunde bredda sig och ta för sig. Här finns alltså skillnader som kan ligga just 
i målen.  
 
Jag ser ett behov av att tydliggöra mål och syften i ett mycket tidigt skede av en sådan här 
utbildning. I den här gruppen var delaktigheten och motivationen hög trots att det för 
deltagarna fanns en viss otydlighet med mål och syfte. Detta tror jag beror på att deltagarna 
kände sig utvalda till att få delta i något nytt och spännande i och med att detta var en 
pilotgrupp. Detta stöds av Ellström (I: Backlund et al, 2001) tankar kring förverkligande av 
lärande och innovationer. Deltagarna i det här pilotprojektet förväntades vara delaktiga i 
framtagning av utbildning osv men det visade sig vara svårt att få fram förslag och idéer ifrån 
gruppen. En ovana kring att själv aktivt vara med kan vara orsaken till detta men även 
svårigheten i att från början se helheten. 
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Larsson resonerar kring vikten av sammanhang för att öka begripligheten och därmed 
motivationen. I intervjuerna talas om sammanhang vid flera tillfällen vilket upplevdes som 
motiverande. Han säger vidare att skolans främsta uppgift är att förbereda eleven för det 
livslånga lärandet. Kanske uppgiften var så för 30 år sedan när dessa deltagare satt på 
skolbänken? Som vuxen har du kanske en annan motivation när du ska börja studera, du har 
ett tydligare mål. Många av deltagarna i utvecklingsprojektet fick en förändrad syn på hur 
lärande går till idag och detta kan inledningsvis ha sänkt motivationen till att börja studera. De 
blev positivt överraskade över vilka metoder som användes idag, vilket ökade deras 
engagemang och motivation. (a.a). 

6.3 Kursinnehållet 
Empirin ger uttryck för att kursinnehållet var relevant men ingen reflektion gjordes av 
deltagarna före kurserna startade. Här verkar deltagarna bli mer förvånade över hur pass väl 
exempelvis svenskan kan komma till användning. Det fanns en ovetskap om vad 
kursinnehållet egentligen stod för, vilket senare visades sig inte ha några negativa effektiver 
utan tvärt om. Jag upplever det också som att de teknikinriktade utbildningar som skulle 
genomföras individuellt var något som de mer kunde känna sig delaktiga i till att ta fram.  Jag 
ser det som en viktig punkt i framtidens kursframtagning att för att ännu mer träffa rätt släppa 
in deltagarna tidigare för att få högre delaktighet. Det är nästan uteslutande kärnämnena som 
omnämns i intervjuerna, vilket tyder på att det är de som har lett till störst förändring av 
deltagarnas kompetens. Jag tror att det omedvetet ligger en del i deltagarnas förändring av 
kompetens i de mjuka utbildningar som inte nämns. De är svårare att ta på och peka på att det 
här har jag blivit bättre på. 
 
I empirin framkommer uttryck från chefer om hur de ser att personerna har vuxit som 
personer. I likhet med vad Ellström (I:Backlund et al, 2001) ser i pendlingen mellan 
utvecklingens logik och produktionens logik, kan jag se att deltagarna pendlar mellan att både 
lära det som krävs för att klara produktionen men också genom att våga mer och bli säkrare 
och på det viset gå in i utvecklingens logik.  
 
Återigen med koppling till Ellströms teorier om utvecklings- kontra produktionens logik 
uppfattar jag att det finns en sorts ovana för deltagarna och även cheferna att utbilda enligt 
detta tankesätt. Man vill nå resultat genom att få deltagarna att tänka och reflektera mer, våga 
ta för sig men här blir det en slags kollision med det invanda gamla produktionstänket. Min 
tro är att det inte funnits med att man helt enkelt inte varit medveten om att man går och 
pendlar mellan dessa logiker, detta kan man nog komma till insikt om först efter insatsen i och 
med att man i ingången helt arbetade enligt produktionens logik. En annan reflektion är att 
man kan se olika dilemman som deltagare och chefer och organisation ställs inför, exempelvis 
tid, stöd, vara på jobbet eller studera, acceptans bland arbetskamrater genom en främjande 
kultur, visar ledningen att det är viktigt, vill de utveckla organisationen och tillåta att 
utveckling tar tid, eller är det något som måste göras men det ska inte märkas och kosta 
pengar?? 

6.4 Lärande 
Döös (1997) talar om lärande som små steg som inte utgörs av nyheter utan av bekräftelser 
och att man lär sig mer av samma sak. Detta stöds till stora delar i empirin. Man talar mycket 
om att väcka gamla kunskaper till liv och att repetera. Teorin stöder detta med hänvisning till 
Piagets adaptiva system.  Utbildningen har öppnat upp för att deltagarna att våga göra fel och 
pendla mellan att lära sig det som produktionen kräver, exempelvis att ha nytta av engelskan 
direkt i arbetet, med mycket kontakter med engelskspråkig personal, samtidigt som man i sitt 
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dagliga arbete mer tolererar att man kan göra fel och att man vågar göra fel. Man har lärt sig 
att tänka i andra banor och reflektera över sina arbetsuppgifter.  Den förstärkning som har ägt 
rum för samtliga inom utvecklingsprojektet gagnar det utvecklingsinriktade lärandet. Det har 
ökat kreativiteten bland deltagarna vilken öppnar upp möjligheter för att samverka mellan 
grupper inom företaget. I likhet med Ellström ser jag risker med att låta den ena eller andra 
logiken ta över handen.  Det måste i vardagen finnas en balans mellan produktionsinriktade 
och utvecklingsinriktade aktiviteter. Får den senare överhanden riskerar man att tänkande 
aldrig kommer till handlande och tvärtom att man riskerar att förlora stabilitet och 
förutsägbarhet som är viktigt för en stabil och fungerande verksamhet. Rutinisering försvårar  
dock ett lärande med nytänkande och förnyelse, både för individer och verksamheter. Här 
gäller det alltså att inom organisationen skapa en balans mellan de båda logikerna för att 
skapa en lärande och produktiv organisation. Granberg (2004 s.78) beskriver i teorin ”lärandet 
som utveckling av kunskap och förmåga att handla”, vilket också resultatet visar på att det har 
skett. 

6.5 Hållbarhet och förändring av kompetensen 
Larsson (a.a) belyser att när människan kommer till nya insikter sker förändringar i individens 
tolknings- och/eller handlingsmönster. Empirin visar på att deltagarna har förändrats både när 
det gäller den formella och den reella kompetensen. Våga är ett ord som återkommer i 
intervjuerna. Deltagarna pekar på en hållbarhet av kompetensen när de talar om att idag våga 
göra fel, våga stå och tala inför en grupp, våga ta för sig. Upplevelsen bland cheferna är 
densamma. Insikt är ett annat återkommande uttryck som innebär att man från både chefs- och 
deltagarled ser utvecklingsinsatsen som en breddning av sin syn på både sitt eget arbete och 
att kontaktnät har etablerats, både inom och utanför företaget. Spinoff-effekter finns att hämta, 
kanske deltagarna inte till 100 % har blivit bättre i kärnämnena, men genom mod ökar 
självkänslan vilket gör att man blir mer effektiv och lägger energin på ”rätt” saker. De 
deltagare som före utbildningen kände mest oro pga ålder, dåligt självförtroende och så vidare 
är de som har fått de största AHA-upplevelserna. Både medvetna och omedvetna förändringar 
har skett hos samtliga deltagare, förändringen märks kanske inte direkt utan små saker händer 
efter hand som gör att man kan se tillbaka i backspegeln och på så sätt upptäcka att det har 
hänt stora saker.  
 

6.6 Upplevelser kring omgivningen och dess betydelse 
Jag återkommer i teorin till Ellström (I: Backlund et al, 2001) där han belyser vikten av aktivt 
stöd från ledningen i förändringsarbetet. Empirin visar på att ledningsstödet är viktigt om än 
olika för olika deltagare. Forskningen visar på att bekräftelse är en mycket viktig faktor för 
människans välbefinnande och utveckling. I intervjuerna betonas gruppens stora betydelse för 
utveckling. Den har nämnts vid ett flertal gånger i olika sammanhang och har skapat ett 
mervärde i form av samhörighet även utanför utbildningstiden. Gruppen har ökat kontaktnätet 
för samtliga deltagare och gjort att man känt trygghet vilket i sin tur har genererat lärande i 
och med att man har vågat att ”blotta sig”. Olika människor har olika behov av stöd från 
ledningen men det har visat sig viktigt för deltagarna att cheferna på något sätt ha intresserat 
sig för deras studier. Familjen har på olika sätt påverkat deltagarna positivt eller negativt. De 
deltagare som hade små barn under studietiden upplevde det som ganska jobbigt och hade 
kanske därför svårare att få riktig acceptans hemma för att tid behövde avsättas för läxor. De 
äldre kursdeltagarna verkar mer ha fått acceptansen hemma i form av att de dels hade stora 
utflugna barn men kanske även för att de kunde själva utgöra ett stöd i sina tonåringars 
skolgång. Omgivningen är helt klart viktig för lyckade studieresultat och här är viktigt att man 
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som student, chef , familj och arbetskamrat förstår att man befinner sig i olika faser i livet och 
utifrån det har olika behov av tid för studier och hemarbete. 

6.7 Lärdilemman 
Med stöd i empirin Ellström (2002) menar han att tid måste avsättas för diskussion, reflektion 
och lärande i den dagliga verksamheten. Här gäller det alltså att man tar sig tid att ”ta vara på” 
det som deltagarna har med sig från utbildningen. Man måste få tid till att utveckla de idéer 
som man kommit fram till i. Risken är annars att lärandet avstannar i och med att utbildningen 
är avslutad. I empirin framkommer just tiden som ett dilemma, flera känner behov av att 
utbilda sig vidare men tid finns ej. Ett annat dilemma som uppdagas i empirin är acceptansen 
för utbildningen, det vill säga arbetskamraters många gånger vänliga men ändå med 
undermening uttryck för att man anser det störande i produktionen att flera försvinner i väg på 
utbildning och andra får göra jobbet. Ellström (I: Granberg, 2004) uttrycker det som viktigt att 
det finns en kultur i organisationen som främjar lärande. Organisationen bör alltså främja 
lärande genom att skapa acceptans för lärande av det här slaget likaväl som man inför lärande 
i det dagliga arbetet genom exempelvis praktik, delaktighet och andra utvecklande aktiviteter. 
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7. Diskussion  

 

7.1 Metoddiskussion 
Valet av undersökningsmetod fanns egentligen inte, med tanke på att man i kvalitativa 
undersökningar ska försöka få fram textens mening utifrån dess upphovsman, i detta fall de 9 
deltagarna och de 3 cheferna. Det är inte möjligt att få fram genom exempelvis enkäter som 
mer bygger på att generalisera resultat. 
 
Att intervjua 12 personer är ett omfattande arbete i sig men ett av de mest givande delarna i 
själva uppsatsarbetet, att möta intervjupersonerna ”live”. Att se uttryck, förväntningar, glädje 
och att viljan till att dela med sig av sina erfarenheter tycker jag känns härligt. 
 
Jag ser fördelen med att göra intervjuer när att man vid själva intervjutillfället kan uppfatta 
nyanser i svar som inte är möjliga att se i en enkät. Nackdelar är att det tar tid med planering, 
genomförande och bearbetning. Det var mycket tidskrävande att transkribera intervjuerna och 
jag upplevde det som värdefullt att göra det i stort sett omgående, senast dagen efter intervjun 
för att förhindra att man fick ”en hög” med intervjuer att skriva ut samtidigt. Varje samtal tog 
cirka 30 minuter och genererade 6-10 sidor per styck. 
 
Att arbeta efter en viss systematik vid nedbrytningen av intervjusvaren var en förutsättning för 
mig för att kunna få en helhetsbild över resultatet. Det var mycket tidskrävande och tog flera 
veckor att göra. Kanske är jag en tidsoptimist och hade helt underskattat tidsåtgången för detta 
arbete. Detta gjorde mig stressad eftersom jag sedan skulle försöka föra samman resultatet in i 
själva uppsatsen. Vid bearbetningen av det transkriberade materialet tematiserade jag utifrån 
de frågeställningar jag hade och arbetade vidare med dessa teman när jag skulle författa 
resultat och analys. 
 
Under hela uppsatsarbetet har jag läst i litteratur om olika forskningsrön inom mitt 
forskningsområde, tillgången på litteratur är oändlig och mitt problem har inte varit att hitta 
godbitar utan snarare att sålla bort.  
 
En viss förförståelse har hela tiden funnits med men jag har under hela arbetet haft detta i 
åtanke för att inte påverka resultatet, vare sig vid intervjutillfällena eller vid resultat och 
analysbearbetning. Bearbetning av resultatet har varit mer omfattande än vad jag från början 
hade räknat med, detta gjorde att tiden blev knapp på slutet av arbetet. 
 
Urvalet av intervjupersoner gjordes utifrån gruppens sammansättning och kunde inte ha gjorts 
på något annorlunda sätt. Även den chefer som valdes ut kändes relevanta eftersom de var 
involverade i utvecklingsinsatsen på olika sätt. De representerade också ledningen på 
företaget. 
 
Trovärdigheten och validiteten i arbetet känns stor i eftersom urvalet av intervjupersoner har 
gjorts utifrån frågeställningen, relevant kurslitteratur har använts vid kunskapsskapandet. 
Resultatet bör bli detsamma om man upprepar undersökningen igen, med tanke på 
frågeställningarna. Dock kan jag tänka mig att ju längre tiden går så förändrats personerna i 
fråga och också de svar som ges. Frågeguiden som har använts har testats före intervjuerna 
och har fungerat väl även i intervjuerna. Intervjupersonerna har motiverats till att svara ärligt 
och uppriktigt genom att de fått information om undersökningens mål och syfte samt att de 
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utlovades att få ta del av resultatet. Jag känner att jag genom intervjuerna har fått den 
information som jag önskade att få in och därigenom haft ett bra underlag att arbeta utifrån.   
 
Jag har lagt stor vikt vid de etiska frågorna för att skapa detta och också behålla förtroendet 
när det gäller hur intervjupersonernas information skyddas av mig. Det har bland annat gjorts 
genom att citat som direkt kan spåras till en individ inte har tagits med utan istället ingår i en 
allmän mening där uppfattningen delas av flertalet. Intervjumaterialet i form av 
bandinspelningar och transkriberat material har efter bearbetning förstörts. 

7.2 Resultatdiskussion 
Resultatet har gett svar på mina frågeställningar tack vare att jag kände att det fanns ett 
förtroende mellan mig och intervjupersonerna vilket gjorde att de svarade ärligt och 
uppriktigt. Det var varit många delar i resultatet som har gått in i varandra och detta har varit 
en del jobb med att sovra och föra samman inom de olika temanen. Resultatet som har växt 
fram under arbetets gång har gjort att jag funnit ny intressant litteratur under vägen. Detta har 
inte enbart varit av godo eftersom mängden av information till slut blir ogreppbar och man får 
svårt att välja vilket som inte ska användas. Med stor förförståelse i utbildningsprojektet  kan 
man fundera över om resultatet hade blivit annorlunda om jag hade varit en utomstående 
forskare utan förförståelse? En viss ”relation” fanns mellan mig och intervjupersonerna 
genom att jag kände dem mer eller mindre före utbildningen. Under utbildningstiden har jag 
varit starkt involverad och engagerad själv i projektet och har kanske därför varit partisk vid 
analysen men även kanske fått mer positiv respons än någon opartisk hade fått? Det finns 
vissa svårigheter i att göra en undersökning där man själv varit aktiv i form av just 
opartiskhet. Jag har haft detta i tankarna under hela forskningsarbetet och försökt att förhålla 
mig neutralt men kan naturligtvis omedvetet eller genom en speciellt god relation med 
intervjupersonerna ha påverkat intervjupersonerna till att svara och förhålla sig mer positivt 
till utbildningen än de egentligen var. Detta är svårt att få ett svar på men bör beaktas.
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8. Slutord 
 

 
 
 ”Forskningsrön tyder på att åtgärder som fria luncher, trevligare arbets- och 
omklädningslokaler, betald rekreation, eller personaltidningar inte påverkar organisering, 
hierarki, makt och inflytande i någon nämnvärd omfattning och heller inte att utlösa några 
konflikter i organisationen, utan tvärtom upplevs som något positivt av de flesta. Förändringar 
av arbetsinnehållet kan däremot komma att kräva mer grundläggande reformer både av det 
tekniska systemet, av människors positioner, av status och makt och därmed kanske av hela 
organisationsstrukturen. Det är naturligt att den typen av mer djupgående förändringar är 
betydligt mer kontroversiella och mindre förekommande än smärre modifieringar av 
arbetslivet”. (Wolven, 2000, s179) 

 
Tydligt är att förändringen för individen med hänvisning till OKGs affärsidé och mål inom 
detta utvecklingsprojekt fall har blivit stor. Gruppen har även blivit mer flexibel och 
kompetent med stora möjligheter att verkligen ha hela eller stora delar av företaget som 
arbetsfält. För att leva upp till vår affärsidé ”att konkurrenskraftigt producera el med kärnkraft 
åt våra kunder” är detta ett steg i rätt riktning. Om man ser på organisationens nytta av den här 
typen av åtgärder kan det bara konstateras att det stöder möjligheterna till att nå uppsatta mål. 
 
Gruppen med reparatörerna är enligt min mening ett utomordentligt exempel på hur man kan 
ta tillvara den kompetens som redan finns i företaget och vidareutveckla den. Samtidigt ger 
man medarbetare chansen att stimuleras vilket ger ett mervärde i form av engagemang, 
motivation och kreativitet. 

 
Trenderna inom kompetensutvecklingsområdet är att medarbetaren tar mer ansvar, den 
traditionella utbildningsformen klassrumsundervisning minskar och ersätts av exempelvis 
lärande med hjälp av datorn och on-the-job training. Jag tycker att OKG är en bra bit på väg i 
detta tankesätt. Idag genomförs strålskyddskurser, elsäkerhetskurser med flera i kombination 
med vissa praktikavsnitt. Det sker även dagligen on-the-job training på olika platser i 
organisationen.  Detta är ett steg i rätt riktning om man vill få till förändring. 

 
Mina slutsatser av detta är att genom att låta människor utvecklas i organisationer så ger det 
ett stort mervärde för alla parter; Totalupplevelsen blir att man lyfter blicken, vill mer, kanske 
helt sadlar om, ser möjligheter till utveckling och tror på sig själv. 

 
Uppsatsarbetet har väckt mitt intresse till ytterligare fördjupning i gruppens betydelse vid 
lärande. 

 
 
 
 
 
    

Wow 
vilken 
utsikt!!
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10. Bilagor 

 
 
 
 
 

10.1 Intervjuguide 
 
Kände du till syftet med Växtkraft mål 3? 
 
Vad var målet/syftet med kompetensutvecklingsinsatsen? 
 
Hade ni (chefer) genomfört kompetensutvecklingen även om ni inte hade beviljats medel från 
ESF? 
 
Vilka förväntningar hade du som  deltagare/chef på kompetensutvecklingsinsatsen? 
 
På vilket sätt var du som deltagare/chef delaktig i beslutet att delta i projektet? 
 
Hur väl kände du dig motiverad att delta i projektet? 
 
På vilket sätt stimulerade du din/dina medarbetare till att delta i projektet? 
 
Hur var du som deltagare/chef med och påverkade kursinnehållet map vad organisationen 
ställer krav på? 
 
På vilket sätt tycker du att kursinnehållet var relevant map syfte/mål, dvs gick hand i hand 
med utvecklingen av arbetsplatsens organisation? 
 
 
Vilka olika lärmetoder användes under utbildningen? (framförande, grupparbete, forskning, 
praktik) 
 
Vilken metod lärde du dig mest av? På vilket sätt? 
 
Hur väl var lärmetoderna anpassade till kursinnehållet? 
 
Vilken lärmetod har du haft mest nytta av efter insatsen? 
 
På vilket sätt har du blivit mer kompetent? 
 
Vilken del i kompetensbegreppet anser du att du fått mest av genom kompetensutvecklingen? 
Kunskaper, färdigheter, erfarenheter, kontakter, värderingar, att samordna eller att leda dig 
själv? 
 
På vilket sätt bidrog gruppen till lärande? 
 
På vilket sätt anser du att projektet stimulerade utvecklingsprocesser som bidragit till 
förnyelse och flexibilitet på arbetsplatsen?  
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Hur och om har kompetensutvecklingen konkret inneburit förbättrade arbetssätt och metoder 
inom U? 
 
På vilket sätt anser du som deltagare/chef att du/de har fått en bredare kompetens och mer 
flexibel arbetsfördelning? 
 
Har du som deltagare fått fler kvalificerade arbetsuppgifter efter kompetensutvecklingen? 
 
Har dina medarbetare fått fler kvalificerade arbetsuppgifter efter kompetensutvecklingen? 
 
På vilket sätt tycker du att kompetensutveckling av den här typen främjar arbetsmiljön map 
nätverk, självkänsla etc? (förändrade roller, ansvar, arbetssätt eller förändrad 
arbetsorganisation) 
 
Har kompetensutvecklingen inneburit någon förändring av din syn på utbildning? 
 
Har kompetensutvecklingen inneburit någon beteendeförändring av dig själv? 
 
Är det utbildningen i sig eller andra mekanismer som genererade lärande och utveckling för 
dig? 
 
Är kompetensutvecklingen en ”isolerad händelse” eller något bestående? 
 
Finns det några positiva effekter som du/ni inte hade ”räknat” med? 
 
Omgivningen 
Hur upplevde dina arbetskamrater din kompetensutveckling map på att du var frånvarande 
från arbetet? 
 
Hur upplevde dina arbetskamrater din kompetensutveckling map på att du utvecklades? 
 
Hur stöttade du som chef dina medarbetare under kompetensutvecklingen? 
 
Hur upplevdes det hemma att du deltog i kompetensutvecklingen? 
 
Fördelar/nackdelar med gruppen och dess sammansättning? 
 
Övrigt  
Du vill lägga till? 
 
 

 69


	Att växa från reparatör till tekniker
	Ett kompetensutvecklingsprojekt inom Växtkraft Mål 3
	Lotta Halt

	Förord
	 

	Abstract
	1. Bakgrund
	1.1 Inledning
	1.2 Val av företag
	1.3 Växtkraft mål 3
	1.4 Omvärlden om lärande och kompetens i arbetslivet
	1 Bättre kvalitet och effektivitet i utbildningssystemen i EU
	2 Att underlätta tillträdet för alla till utbildningssystemen
	3 Att öppna utbildningssystemen mot omvärlden


	1.4 Syfte
	1.5 Rapportens disposition
	Kapitel 1  Bakgrund
	Kapitel 2 Teoriram
	Kapitel 4 Metod
	Kapitel 5 Resultat
	Kapitel  6 Analys och tolkning
	Kapitel 7  Diskussion
	Kapitel 8  Slutord
	Kapitel 9 Referenser
	Kapitel 10 Bilagor



	 
	2. Teoriram
	2.1 Pedagogik i allmänhet och i arbetslivet i synnerhet
	2.1.1 Miljöpedagogik
	2.1.2 Förmedlingspedagogik vs progressiv pedagogik

	2.2 Livslångt lärande och vuxnas lärande
	2.2.1 Kognitiva och kontextuella teorier
	Varför?
	Möjligheter och hinder
	Hur beter sig individen?



	2.3 Lärdilemman och lärande
	2.3.1 Individuellt och kollektivt lärande
	2.3.2 Bemästringslärande
	2.3.3 Utvecklingsinriktat lärande
	2.3.4 Att pendla mellan rutin och reflektion
	2.3.5 Produktionens logik och utvecklingens logik
	”Produktionens logik”


	2.4 Kompetens
	2.4.1 Kompetensutveckling

	2.5 Delaktighet, motivation, inre och yttre drivkrafter  
	2.6 Sammanfattning av teoriramen

	 
	3. Problemprecisering
	3.1 Preciserade frågeställningar

	 
	4. Metod
	4.1 Angreppssätt
	4.2 Undersökningsuppläggning
	4.3 Tolkningsperspektiv
	4.4 Forskarrollen
	4.5 Datainsamlingsmetod
	4.6 Genomförande
	4.7 Undersökningsgrupp
	4.8 Databearbetning
	4.9 Trovärdighet och generalisering
	4.10 Etiska frågor

	 
	5. Resultat
	5.1 Bakgrund och syfte
	5.2 Förväntningar, delaktighet och motivation
	 Nej…det var någonting som NN hade gjort klart för mig…att för att kunna få…kunna bereda mig för en anställning i fortsättningen på OKG så var det här ett måste…för att möta de nya kraven på den här tjänsten…(D8)

	5.3 Kursinnehållet
	5.4 Lärande
	5.4.1 Vilket lärande har skett
	5.4.2 Gruppens bidrag till lärande
	5.4.3 Utbildningens bidrag till utvecklingsprocesser
	5.4.4 Andra mekanismer som genererat lärande/utveckling
	5.4.5 Lärmetoder och lärarna

	5.5 Hållbarhet och förändring av kompetensen
	5.5.1 Attityder och beteenden 
	 Jaa…det vill jag påstå för att jag trodde nog inte att man kunde nå så här långt med en sådan här liten insats…för vi får ju ändå kalla det ganska liten insats. Skulle vi ha gått utanför OKG och försökt att köpa det här eller att personerna skulle ha gått kvällskurser så hade det kostat minst lika mycket för OKG och det hade kostat betydligt mer för individerna, främst i satsad tid. Så tittar man på problemet…eller vad man vill uppnå och försöker hålla sig inom det så går det att komma långt med mindre insatser. Deltagarna har fått ett större kontaktnät…främst över då anläggningsgränserna…vi har ju visserligen då haft det här gemensamma underhållet som också har dragit åt det hållet…jag upplever att de här fick en betydligt bättre start än många andra…för då lärde man känna någon som kanske jobbade på en annan anläggning…men även över grupperna mellan el och mek sen så har naturligtvis de här ett bättre samarbete än vad andra har. Jag upplever att samtliga kan arbeta flexiblare än tidigare…sen är det ju så att det som kanske har störst möjlighet till att göra det som har vuxit mest…för det är ju så arbetslivet är utformat idag…mycket bygger ju på flexibilitet…att kunna ta problemen när de uppkommer och jobba självständigt. Ja…det är ju inte så att man har blivit så där jättemycket bättre i svenska eller engelska utan det är ju lite mer det här övergripande…en helhetssyn och fått inblick i andras problem och förståelse för det. (C1)

	5.5.2 Nya arbetsuppgifter
	5.5.3 Arbetsmiljön
	5.5.4 Isolerad händelse eller ständigt närvarande
	5.5.5 Positiva effekter  ”på köpet”

	5.6 Upplevelser kring omgivningen och dess betydelse
	5.6.1 Arbetskamrater
	5.6.2 Ledning och chefer
	5.6.3 Familj
	5.6.4 Gruppen

	5.6. Lärdilemman
	5.7 Sammanfattning av resultat

	6. Analys och tolkning
	6.1 Bakgrund och syfte
	6.2 Förväntningar, delaktighet och motivation
	6.3 Kursinnehållet
	6.4 Lärande
	6.5 Hållbarhet och förändring av kompetensen
	6.6 Upplevelser kring omgivningen och dess betydelse
	6.7 Lärdilemman

	7. Diskussion
	7.1 Metoddiskussion
	7.2 Resultatdiskussion

	8. Slutord
	 
	9. Referenser
	10. Bilagor
	10.1 Intervjuguide


