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Arbetsmarknadens villkor skapar behov av kompetens utöver den rent 

yrkesmässiga. Reell kompetens avser en persons totala kunskap och kapacitet, 

även sådan som inte går att validera. Allt lärande förändrar därför en persons 

kompetens, men vissa typer av kunskap är starkt förknippad med specifika 

situationer. Transformativt lärande medför förändringar i personens identitet och 

resulterar i en personlighetsintegrerad kunskap som individen bär med sig mellan 

olika sammanhang och situationer. Omvälvande livshändelser eller undervisning 

som utmanar tidigare kunskap kan utgöra startpunkter för transformativt lärande. 

Dock leder livserfarenhet inte automatiskt till lärande. Studien undersöker hur 

människor kan tillvarata sina livserfarenheter genom transformativt lärande så att 

detta kan bidra till att utveckla kompetens som de har nytta av i arbetslivet. 

Studien baseras på semistrukturerade intervjuer med fem yrkesverksamma 

personer i åldrarna 35-53 år som alla varit med om att byta yrke eller 

arbetsuppgifter. Intervjusvaren visar att transformativa lärprocesser kan resultera i 

en god cirkel av lärande. Den största vinsten av lärandet var enligt respondenterna 

den trygghet och empowerment som kommer av att lära känna sig själv, veta vem 

man är och vad man vill. Detta resulterar i förändring av personliga egenskaper 

som upplevs som tillgångar i arbetslivet: förmåga till empati och att lyssna på 

andra samt ökad omsorg om andra människor utifrån den egna tryggheten. 

Lärandet består också i att personerna genom sina livserfarenheter utvecklar 

bedömningsförmågan för vad man ska acceptera och var man ska dra sina gränser, 

samt ett nytt förhållningssätt till lärande och förändring, där feedback och kritik 

ses som användbara tillgångar för att ytterligare växa som människa och utveckla 

sin kompetens.  
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INTRODUKTION 

När jag fick möjlighet att ansvara för rekryteringen av sommarpersonal till ett 

serviceyrke blev det uppenbart för mig hur lite av de arbetssökandes kompetens som 

beskrevs av deras CV och resten av deras skriftliga ansökan. Även om många yrken 

förutsätter formell kompetens i form av yrkesspecifika kunskaper, så har två personer 

med likadan utbildning och arbetslivserfarenhet ändå olika personliga erfarenheter och 

egenskaper med sig som tillgångar i arbetslivet. Livserfarenhet kan kanske komma med 

åldern, men människor blir troligtvis inte automatiskt blir mer kompetenta i arbetslivet 

för varje år de lever. Alla personliga egenskaper utgör kanske inte heller en tillgång i 

arbetslivet. Den här studien fokuserar vilka krav på kompetens som dagens arbetsliv 

ställer och hur människor kan använda sina livserfarenheter för att genom transformativt 

lärande utveckla sådan kompetens. 

Bakgrund 

Arbetsmarknadens krav på individen 

Arbetsmarknaden idag ställer stora krav på individen att anpassa sig och ta ansvar för 

sitt ”livsprojekt”. För bara 60-70 år sedan var det normala att den arbetande gick till sin 

arbetsplats, vistades där under arbetsdagen och fick klara instruktioner för att rätt utföra 

sina arbetsuppgifter. Även om liknande arbetssituationer fortfarande förekommer finns 

flera saker som har förändrats och ställer andra krav på den arbetande (Allvin, 

Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006).  Idag är nyckelordet flexibilitet. 

Med tekniska möjligheter att arbeta var och när man vill följer inte bara frihet utan 

också ansvar på den arbetande att själv styra, planera och organisera sitt arbete. 

Flexibiliteten gäller därmed inte bara arbetet utan arbetarens liv som helhet. Med 

möjligheterna följer också förväntningar på att vara ständigt tillgänglig, vilket får effekt 

på familjelivet när gränserna mellan arbete och fritid flyter ihop (Allvin et al., 2006). I 

och för sig var normalfallet innan den industriella revolutionen, att lärande integrerades 

i vardagens sysslor och ingen åtskillnad gjordes mellan arbete och fritid (Illeris, 2007).  

Eftersom även organisationer och företag behöver vara flexibla är individens största 

trygghet på arbetsmarknaden enligt Allvin et al. (2006) inte att ha ett jobb. “Det 

viktigaste är istället att när som helst kunna skaffa sig ett nytt. Det viktiga är att vara 

anställningsbar.” (Allvin et al., 2006, s. 101). Arbetsmarknadens flexibilitet och många 

valmöjligheter gör det upp till individen att välja vem hen vill vara och vart hen är på 

väg (Allvin et al., 2006).  För vissa upplevs detta som en frihet, medan andra känner 

otillräcklighet och att de saknar kapaciteten som krävs för att navigera i tillvaron 

(Illeris, 2014a). Individens plats på arbetsmarknaden kan beskrivas som att var och en är 

sitt eget “varumärke” som det gäller att hålla uppdaterat och attraktivt. 

Även i själva arbetet har kraven förändrats. Medan många arbeten för ett halvsekel 

sedan gick ut på att följa instruktioner som överordnade bestämt ger dagens plattare 

organisationer större medinflytande till de anställda. Det kan medföra ökad upplevelse 

av frihet och engagemang men gör samtidigt den arbetande medansvarig. Istället för att 

beordras ett rätt sätt att utföra arbetsuppgifterna förväntas den arbetande bidra till att 

hitta bästa sättet att utföra dem (Allvin et al., 2006).  
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Kompetens 

För att klara kraven att navigera på arbetsmarknaden, hålla sig anställningsbar och ta 

ansvar för sitt livsprojekt, behöver individen kunskaper och förmågor utöver de 

yrkesmässiga. En persons formella kompetens utgörs av färdigheter och meriter som 

kan dokumenteras i betyg, intyg eller liknande. Reell kompetens däremot avser en 

persons sammanfattade kunskap, alltså även färdigheter som inte har intygats. Ibland 

kan icke-formell kompetens valideras, det vill säga granskas och värderas av någon 

behörig person, så att den genom intygande förvandlas till formell kompetens 

(Andersson, 2014).  Reell kompetens är alltså inte en motsats till formell kompetens, 

men däremot är endast en del av en individs reella kompetens validerad och därmed 

formell. Den reella kompetensen innefattar inte bara praktiska kunskaper som saknar 

intyg, utan också sociala färdigheter, bedömningsförmåga och andra förmågor som 

snarast uppfattas som en del av personligheten (Andersson, 2014). I den här studien 

används begreppet kompetens fortsättningsvis som avseende en persons reella 

kompetens, det vill säga individens totala kapacitet. Det innefattar alltså alla kunskaper, 

färdigheter, förmågor och egenskaper som bidrar till en individs kapacitet att klara eller 

utföra något.  

Olika delar av en individs kompetens kan ha olika värde för personen själv. En del 

kunskaper anses inte värdefulla för sin egen skull utan eftersträvas för vad de kan leda 

till. En person kan skaffa formell kompetens för att få behörighet till ett visst yrke. Då 

kanske en del av kunskapen inte har något värde i sig själv för individen utan 

införskaffas för sitt bytesvärde – kompetensen kan ”bytas” mot en anställning. En 

kompetens som har bruksvärde värderas däremot för sin användbarhet i ett visst 

sammanhang. Dessutom kan vissa kunskaper ha ett egenvärde för en person, det vill 

säga att kunskapen anses värdefull att ha även om den inte kommer till användning 

(Andersson, 2014). 

Eftersom den reella kompetensen avser en persons hela, totala kapacitet, påverkar allt 

lärande kompetensen. Allt en person lär sig i vilket sammanhang som helst, utökar 

kompetensen, och lärandet kan fortgå hela livet. Det är också möjligt att få försämrad 

kompetens om kunskap glöms bort eller inte praktiseras, eller om en person får sämre 

kapacitet att klara vissa saker (Andersson, 2014).  

Olika typer av lärande 

Allt lärande förändrar kompetensen, men många former av kunskap är starkt förbunden 

med specifika situationer. Illeris (2007) gör en Piagetinspirerad indelning av lärande i 

fyra kategorier efter hur djupgående och situationsbundet lärandet är. Piagets begrepp 

scheman avser människors tankestrukturer där kunskap och erfarenhet organiseras till 

referensramar som används för att tolka och förstå nya intryck. Synsättet är här att 

“människan genom kunskap och lärande själv konstruerar sin förståelse av omvärlden” 

(Illeris, 2007, s. 53). 

Kumulativt lärande är situationsbundet och innebär lärande där inga scheman finns att 

koppla kunskap till på det området. Den lärande lär sig “mekaniskt” att utföra något 

utantill, utan att detta har något samband med andra situationer eller kunskap. 

Assimilativt lärande bygger på scheman som finns sedan tidigare lärande och den nya 

kunskapen passar in eller anpassas för att infogas i schemat. Saker som kan tolkas och 

förstås utifrån befintliga scheman bekräftar och förstärker dessa, eller utökar dem 



 

3 

genom att ge nya exempel på vad som kan inrymmas däri. Assimilation kan också 

innebära en fördjupad kunskap om något, dock utan att grundläggande antaganden om 

fenomenet behöver ändras. Ackommodativt lärande sker när ny kunskap inte passar in 

och är en mer krävande lärprocess än assimilation. Istället för att den nya kunskapen 

bekräftar och förstärker befintliga scheman, åstadkommer den en slags förvirring 

eftersom antaganden som tidigare tagits för givna framstår som felaktiga eller 

otillräckliga för att tolka situationen. Transformativt lärande är en än mer omvälvande 

process. När ett ackommodativt lärande är så omfattande att det berör ett större antal 

scheman eller personens självschema, benämns det transformativt lärande (Illeris, 

2007).  

De olika typerna av lärprocesser inte är strikt åtskilda. Det är inte alltid självklart till 

vilken av dessa typer ett lärande kan kategoriseras. De olika typerna av lärande ska 

heller inte rangordnas som bättre eller sämre utan olika typer av lärande behövs för 

olika ändamål och resulterar i olika typer av kunskap. Kumulativt lärande ger kunskap 

som kan upprepas i specifika situationer, assimilation gör kunskapen tillämpbar inom 

ett större ämnesområde, genom ackommodation utvecklas till exempel förståelse av 

generella principer som kan tillämpas vidare och genom transformativt lärande 

utvecklas en kunskap som är ännu mer fri från situationen och istället förankrad i 

personen (Illeris, 2007). När det gäller utveckling av kompetensen menar Illeris (2012) 

vidare att kumulativt och assimilativt lärande snarast utgör nödvändiga förutsättningar 

för kompetensutveckling medan själva utvecklingen av kompetensen ofta kräver en 

ackommodativ eller transformativ lärprocess. Detta kan förstås som att kumulation och 

assimilation innebär en utökning av den reella kompetensen, medan ackommodation 

och transformation mer handlar om att kompetensen förändras kvalitativt. 

Transformativt lärande 

Begreppet transformativt lärande tillskrivs den amerikanske sociologen Jack Mezirow 

som 1978 presenterade Transformative Learning Theory. Teorin var inspirerad av bl a 

Paulo Freires tankar om frigörande pedagogik och av kvinnorörelsens frigörelseprocess 

i USA på 70-talet där vuxna kvinnors medvetandegörande om förtrycket sågs som 

första steget för att bekämpa det (Illeris, 2014a). Utgångspunkten i transformativt 

lärande är att de scheman eller referensramar som används för att tolka, förstå och 

tillskriva händelser mening, ofta tas så för givet att de är omedvetna. Genom att kritiskt 

reflektera över sina egna handlingar och åsikter, kan människor bli medvetna om hur de 

ser på saker och få en chans att revidera sina meningsscheman (Mezirow, 1990). Ofta 

startar en transformativ lärprocess i en situation där individen möter något som inte kan 

hanteras utifrån det meningsperspektiv och med de referensramar hen har. Det kan röra 

sig om någon sorts kris, en utmaning, en situation som upplevs överstiga vad individen 

tror sig klara av. Situationen kan tvinga individen att bli medveten om och se över hur 

hen uppfattar saker (Illeris, 2007).  

Transformativt lärande har blivit ett enormt vitt använt begrepp där många olika 

teoretiker och praktiker har bidragit med kompletteringar eller liknande teorier (Illeris, 

2014b). Redan innan Mezirow presenterade sin teori fanns andra som beskrev samma 

typ av omvälvande och personlighetspåverkande läroprocess men med något 

annorlunda benämningar. Den amerikanske psykoterapeuten Carl Rogers talade om 

signifikant lärande, “ett genomgripande lärande som inte bara är en kunskapstillväxt 

utan som genomsyrar alla delar av individens tillvaro” (citerad i Illeris, 2007, s 64.) 
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Alternativa benämningar är överskridande, transitoriskt eller expansivt lärande, 

eftersom det handlar om att individen överskrider sina tidigare begränsningar och 

referensramar på ett sätt som går utöver andra former av lärande (Illeris, 2007). 

Mezirow definierar konstruktionen av scheman som ett meningskonstruerande, det vill 

säga ett schema inte bara är en människas kunskap inom ett område, utan en 

konstruktion av mening rörande detta område. Andra teoretiker fokuserar mer på 

schemans funktioner för att tolka, förstå och vägleda handling (Illeris, 2007).  

Ordet transformation kan sägas syfta på att de referensramar människor har för att tolka 

och förstå, transformeras. Enligt Illeris (2014) är det viktigt för den fortsatta 

utvecklingen av begreppet att formulera en gemensam definition av transformativt 

lärande. Mezirows beskrivning har kritiserats för att vara för snäv och för starkt 

fokuserad på kognitiva aspekter på bekostnad av emotionella och sociala (Illeris, 

2014b). Samtidigt behöver en samlande definition vara vid nog att inkludera alla 

aspekter av begreppet. Illeris (2014b) föreslår följande definition: ”The concept of 

transformative learning comprises all learning which implies changes in the identity of 

the learner.” (Illeris, 2014b, s. 577). I den här studien utgår jag fortsättningsvis från 

denna definition. Med transformativt lärande avses alltså lärande som medför 

förändringar i den lärandes identitet. Karaktäriserande för transformativt lärande är 

också att det till skillnad från andra typer av lärande inte är bundet till specifika 

situationer. Istället utvecklas här en “personlighetsintegrerad kunskap, som man fritt 

kan associera till i alla subjektivt relevanta sammanhang” (Illeris, 2007, s. 69). Med 

andra ord kan förändringar i den lärandes identitet ge effekt för individen på alla 

områden. 

Ett centralt begrepp inom transformativt lärande är kritiskt reflektion. Det är själva 

processen att ifrågasätta, utmana eller problematisera sina egna antaganden och 

motiveringar till varför man tycker och agerar som man gör (Mezirow, 1990). Mezirow 

betonar kritisk reflektion som en nödvändig förutsättning för transformativt lärande, och 

som själva förmågan som behöver tränas upp för att lära sig lära eller leva i ett livslångt 

lärande (Illeris, 2007). 

Identitet och förändring 

Synen på identitet har de senaste decennierna förändrats från att ses som något stabilt, 

där individen har en upplevelse av att vara densamme i alla situationer, till en mer 

komplex syn. En persons identitet kan till exempel beskrivas som bestående av flera 

lager, som är olika formbara och öppna för förändring (Illeris, 2014a). Dessutom har 

förändringar i samhället gett upphov till behov av nya förhållningssätt till den egna 

identiteten. Nu som förr utgör yrkesrollen en viktig del av många individers identitet. 

Men eftersom en anställning sällan utgör en fast punkt i tillvaron identifierar människor 

alltmer med sitt “livsprojekt” snarare än med en yrkesroll på en specifik arbetsplats 

(Allvin et al., 2006).  

Människor konstruerar inte bara scheman gällande saker i omvärlden och andra 

människor, utan också gällande sig själv. De antaganden och föreställningar en person 

har av sig själv utgör ett självschema. En persons uppfattning av och förhållningssätt till 

sig själv påverkar också hur hen uppfattar andra människor och olika situationer 

(Augoustinos, Walker & Donaghue, 2006). Eftersom människor både tolkar, tillskriver 

saker och situationer mening samt agerar utifrån sina antaganden och föreställningar om 
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hur saker är beskaffade, kan en liten förändring i dessa resultera i stora förändringar i 

beteendet (Yeager, Johnson, Spitzer, Trzesniewski, Powers, Dweck, 2014). En liten 

förändring i hur en person uppfattar sig själv kan få stora konsekvenser för 

förhållningssättet till sig själv och andra. 

Enligt Mezirow (1990) är förändringar i inre scheman inte ett fullbordat transformativt 

lärande förrän personen agerar utifrån sin nya insikt/kunskap. Kritisk reflektion kan 

göra individen medveten om sina föreställningar om sig själv eller vad som är viktigt, så 

att dessa föreställningar kan omprövas. Detta resulterar dock inte alltid i att det 

befintliga perspektivet förkastas (Mezirow, 1990). Ett alternativ är att omprövningen 

resulterar i att man är nöjd med sina antaganden och därför avsiktligt vill agera på 

samma sätt som förut. Detta sker nu med en större medvetenhet om vem man är och 

varför man väljer att göra det man gör. Då har den kritiska reflektionen fyllt en viktig 

funktion men den krävande processen av transformativt lärande har inte ägt rum (Illeris, 

2007). 

Att lära av erfarenheterna 

Transformativt lärande är framför allt aktuellt i utbildningssammanhang för vuxna 

individer. Ofta nämns begreppet i samband med behovet av kompetensutveckling och 

livslångt lärande i avseendet nödvändiga egenskaper och färdigheter för att klara sig på 

arbetsmarknaden. Illeris (2007) menar att mycket av den vidareutbildning som erbjuds 

vuxna i arbetslivet fyller en terapeutisk funktion likaväl som en utbildningsmässig. Inte 

så att kursledarna förväntas ge individuell psykologisk rådgivning, men studierna kan 

fungera som ett sätt för kursdeltagaren att omorientera sig i tillvaron, för att kunna 

(fortsätta) styra och ta ansvar för sitt liv och sina arbetsmöjligheter. Behovet av sådan 

vidareutbildning uppstår inte bara för att arbetslivet ställer nya krav på utökade 

kunskaper relaterade till olika yrken. Istället kan arbetslivets förändringstakt och 

komplexitet i sig bli upphov till processer av transformativt lärande, därför att 

människor ofrivilligt ställs inför omvälvande förändringar som tvingar dem revidera sitt 

sätt att se på sig själva. Då kan en vuxenutbildning vara ett tillfälle att i mötet med andra 

ompröva de egna förhållningssätten för att hitta nya sätt att navigera i tillvaron (Illeris, 

2007). 

Transformativa lärprocesser är alltså inte alltid något som människor avsiktligt söker, 

utan kan utlösas av situationer som människor ofrivilligt hamnar i. Omvälvande 

händelser eller förändringar i livssituationen kan åstadkomma en kognitiv dissonans 

eller en känslomässig eller social förvirring på grund av att individen saknar 

referenramar att förhålla sig till det som händer. Detta kan resultera i att individen 

omprövar sina antaganden och utvecklar mer funktionella förhållningssätt för det 

aktuella området. Individen får då en ökad kapacitet att hantera sin situation eller vissa 

typer av situationer vilket därmed också innebär en utveckling av personens kompetens.  

Det är viktigt att inflika att omvälvande livssituationer inte automatiskt åstadkommer 

lärande hos individen. Tvärtom finns många hinder för lärande eftersom all anpassning 

kräver psykisk energi. Ju mer djupgående lärprocessen är, desto mer krävande är det för 

individen. Ackommodativa och transformativa lärprocesser ses generellt som mer 

energikrävande än assimilation eftersom dessa kräver att individen anpassar sig själv – 

sin egen kunskap – istället för att ny kunskap anpassas genom att tolkas utifrån befintlig 

förståelse. Lärande kan också utebli på grund av ett motstånd mot lärande hos individen 

(Illeris, 2007).  
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Människor lär alltså inte automatiskt av sina erfarenheter. Mezirow betonade betydelsen 

av att vuxna utvecklar en vana att kritiskt reflektera över sina egna förhållningssätt 

(Illeris, 2007). Att lära sig lära, eller att leva i ett livslångt lärande, syftar ur detta 

perspektiv varken på att ständigt utöka sina praktiska eller teoretiska kunskaper, eller att 

lära sig hur man lär sig inom ett specifikt område. Istället handlar det om att lära sig ett 

förhållningssätt av utvärderande och kritisk reflektion. Då kan erfarenheter och möten 

med andra människor tjäna som möjligheter till lärande även om ett egentligt 

transformativt lärande inte behöver genomgås varje gång. 

Transformativt lärande, makt och empowerment 

Mezirow (1990) talar om transformativt lärande som ett frigörande lärande 

(emancipatory learning) och menar att lärandets yttersta mål är frigörelse. Frigörelse 

innebär här att bli fri från förtryckande strukturer, från att vara styrd av makt man inte är 

medveten om. Inspirerat av idéhistorikern Michel Foucault, har en ny syn på makt 

etablerats de senaste decennierna, inte minst inom samhällsvetenskaperna, där allt som 

styr människors tankar och handlingar kan definieras som makt (Börjesson, 2003). Det 

är alltså inte bara människor och myndigheters medvetna avsikter att styra och reglera 

som utövar makt över enskilda individer och grupper. Tvärtom fungerar maktens 

ordningsskapande ofta genom att människor börjar reglera sig själva efter rådande 

normer och uppfattningar, efter den rådande diskursen (Gustavsson, 2010). Därför är 

makt och styrning ur det här perspektivet ofta osynlig. Sättet att synliggöra makten är att 

analysera och medvetandegöra vad människor inrättar sig efter, och därför har 

diskursanalys blivit en växande inriktning inom samhällsvetenskaperna (Börjesson, 

2003). Även om analysen av makt i dessa termer är förhållandevis ny, är tanken att 

människor kan styras av strukturer de är omedvetna om genomgående i ett brett 

spektrum av psykologiska och pedagogiska teorier (Cervone & Pervin, 2008). När 

människors kunskap beskrivs som organiserad i scheman eller konstruktioner ses vissa 

antaganden och föreställning som grundläggande för ett eller flera scheman (Illeris, 

2007). Sådana antaganden och föreställningar om sig själv, världen eller något fenomen 

kan ofta vara grundade på samhällets rådande normer och synsätt (Gustavsson, 2010). 

Både kritisk reflektion och transformativt lärande innefattar att bli medveten om vilka 

egna motiv och antaganden som ligger till grund för tankar och handlingar. Detta kan 

ses som ett sätt att synliggöra makten, att en individ blir medveten om vad hen styrs av. 

Nästa steg bli att ifrågsätta dessa styrande drivkrafter och ta ställning till om de ska 

accepteras och behållas eller istället ersättas av andra som individen upplever mer 

meningsfulla (Illeris, 2007).  

Ett sådant frigörande från att passivt styras kan ses som en process av empowerment. 

Empowerment kan definieras som upplevelsen att få eller återta makten över sitt liv 

eller sin situation efter att ha upplevt sig som maktlös (Askheim & Starrin, 2007). 

Begreppet empowerment kan syfta både på själva processen och på resultatet. 

Frigörelsen är en process av empowerment, överföring eller återtagande av styrka och 

makt till den som behöver det, och resultatet att människor kommer ur upplevelsen av 

maktlöshet kan också benämnas att de har nått en upplevelse av empowerment 

(Askheim & Starrin, 2007).   
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Varför kompetensutveckling? 

Sammanfattningsvis ser vi att arbetsmarknadens villkor skapar behov av kompetens 

utöver den yrkesmässiga. Den reella kompetensen kan utökas av allt lärande men 

kvalitativ utveckling av kompetensen kräver mer djupgående lärprocesser. 

Transformativt lärande innefattar allt lärande som medför förändringar i den lärandes 

identitet. Resultatet av sådant är kunskap eller kompetens som inte är bunden till 

specifika situationer utan är uppfattas som en del av personligheten och som personen 

bär med sig från ett sammanhang till ett annat. Kritisk reflektion är inte bara en 

förutsättning för transformativt lärande utan en viktig förmåga i sig själv som möjliggör 

att lärande utifrån erfarenheter. 

Behovet av utveckling av personliga egenskaper som konkurrenskraft på 

arbetsmarknaden kan förstås i ett globalt perspektiv. Migration och ny teknik som 

möjliggör arbete på distans gör att konkurrensen inte enbart står mellan invånare på 

samma ort utan mellan människor från hela världen (Allvin et al., 2006). I ett världsvitt 

perspektiv är det också fler människor än någonsin som skaffar en högskoleexamen. I 

den mest populära föreläsningen genom tiderna på ted.com varnar pedagogikprofessorn 

Sir Ken Robinson för att världen står inför en inflation i utbildning. Han menar att inom 

några decennier kommer så många att vara högt utbildade att personliga egenskaper 

kommer att bli ett ännu viktigare konkurrensverktyg på arbetsmarknaden än de redan är 

(www.ted.com). Utifrån perspektivet att människors trygghet på arbetsmarknaden ligger 

i att vara anställningsbara blir det också viktigt att inte bara ha kompetens utan också 

vara medveten om och kunna marknadsföra sig med den. 

Vi har också konstaterat att transformativa lärprocesser kan utlösas av både utbildningar 

och omvälvande livssituationer och leda till utveckling av kompetensen, men att varken 

livserfarenhet eller deltagande i en utbildning automatiskt leder till lärande eller 

utveckling av kompetensen.  

Syfte och problemformulering 

Studiens syfte är att undersöka hur några yrkesarbetande vuxna svenskar upplever att de 

tillvaratagit livserfarenheter genom transformativt lärande, för att utveckla kompetens 

som de har nytta av i arbetslivet. 

Frågeställningarna är:  

1) Vilka erfarenheter lyfts fram som omvälvande lärprocesser som lett till 

transformativt lärande?  

2) Vad är det viktigaste människor upplever att de har lärt sig av dessa 

erfarenheter? 

3) På vilket sätt upplever personerna att det de lärt sig genom den beskrivna 

erfarenheten utgör en kompetens som de kan ta med sig om de skulle bli 

tvungna att byta arbete? 

METOD 

Studien genomfördes med en kvalitativ och hermeneutisk ansats, eftersom syftet var att 

söka förståelse för människors egna upplevelser av att lära av livserfarenheterna. Med 

en kvalitativ metod undersöks karaktären eller egenskaperna hos ett fenomen istället för 

hur vanligt förekommande det är eller annat fastställande av mängder, som är fallet med 

http://www.ted.com/
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kvantitativa metoder (Widerberg, 2002). En hermeneutisk ansats innebär att fenomenet 

söks förstås i sitt sammanhang och att forskaren använder den  förförståelse och de 

grundläggande antaganden hen har som en utgångspunkt för att tolka och förstå. Med en 

hermeneutisk ansats gör forskaren alltså inte anspråk på att vara objektiv eller neutral 

utan ses istället som en aktiv del av undersökningen, ett levande instrument för att söka 

kunskap (Widerberg, 2002).  

Metoden i den här studien var meningskoncentrering och tematisk analys av 

semistrukturerade intervjuer. Genom semistrukturerade intervjuer sökte jag några 

yrkesverksamma personers egna beskrivningar av transformativa lärprocesser och deras 

upplevelser av hur dessa erfarenheter utvecklat deras reella kompetens. Genom 

meningskoncentrering som främsta analysmetod avsåg jag fokusera på respondenternas 

egna upplevelser och vad de ville framhålla som betydelsefullt och med en tematisk 

analys uppmärksammades också teman som jag som forskare såg som intressanta i 

relation till studiens syfte även om dessa inte lyfts fram som huvudteman i intervjuerna. 

Planering och genomförande 

Urval 

Datainsamlingen bestod av fem semistrukturerade intervjuer med personer ur 

bekantskapskretsen. Utifrån ett bekvämlighetsurval inbjöds ett antal yrkesverksamma 

personer, som hade många års arbetslivserfarenhet men inte närmade sig 

pensionsåldern, att medverka. Respondenterna var två män och tre kvinnor i åldrarna 

35-53 år. De arbetar med vitt skilda yrken och deras utbildningsnivå varierar från nio år 

i grundskola till flerårig högskoleutbildning. Två av respondenterna är egna företagare 

och tre är anställda. En av respondenterna har ett fritt och konstnärligt arbete med inslag 

av konsultverksamhet, och som helt bygger på användande och förmedlande av 

personlig erfarenhet. Tre av dem har på sina nuvarande arbetsplatser en del fasta 

arbetsuppgifter som skulle eventuellt skulle kunna utföras ungefär likadant av andra 

anställda, men där personliga egenskaper dagligen kommer till uttryck och användning 

även i själva arbetsuppgifterna. En av respondenterna har ett arbete där själva 

arbetsuppgifterna är desamma för alla anställda och personliga egenskaper främst berör 

relationerna och den sociala miljön på arbetsplatsen.  

Beslutet att intervjua bekanta istället för okända personer är en medveten avvägning 

som har fler aspekter än bekvämligheten att lättare hitta respondenter. Med en 

hermeneutisk ansats utgår jag från att forskaren omöjligt kan vara ett passivt, objektivt 

instrument utan istället har en aktiv medskapande roll i den kunskap som produceras 

(Kvale & Brinkmann, 2009). En del förkunskap om respondenten och dennes kontext 

kan utgöra en möjlighet till djupare förståelse än vad som annars skulle vara möjligt i en 

studie med liten tidsram. Dessutom är det en möjlighet att medvetna välja respondenter 

som man anar har något att tillföra studien. Även i intervjusituationen kan den redan 

etablerade bekantskapen vara en fördel. Ur ett maktperspektiv kan respondenten ses i en 

underordnad ställning gentemot forskaren (Kvale & Brinkmann, 2009) vilket kan 

balanseras upp av en etablerad bekantskap där det är lättare att ge respondenten känslan 

av ett vardagligt samtal där respondenten känner sig jämställd forskaren.  
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Insamling 

Fem intervjuer genomfördes på olika platser och i olika städer i södra Sverige. Någon 

respondent träffade jag i mitt eget hem, någon i respondentens hem och någon på café 

enligt respondenternas egna önskemål. Inbjudan att medverka i studien gjordes skriftligt 

via dator och telefon. I inbjudan fanns information om studiens frivillighet, deltagarens 

anonymitet och konfidentiell hantering av resultaten, se bilaga 1. Jag valde också att 

redan vid inbjudan delge de tilltänkta respondenterna vad jag skulle be dem berätta om i 

intervjun. Anledningen till detta var delvis att formuleringen tjänade som en del av 

urvalsprocessen: Att endast deltagare som ansåg sig ha en lärprocess att berätta om 

skulle anmäla sig. Även om det jag ombad respondenterna berätta om förutsatte att de 

redan medvetet reflekterat över sitt lärande bedömde jag att det skulle vara en fördel om 

de fick tid att tänka efter innan intervjun. Med tanke på varje person skulle intervjuas 

vid bara ett tillfälle ville jag maximera möjligheterna att de skulle dra sig till minnes en 

relevant episod att berätta om redan till intervjuns början. Den första intervjun var en 

provintervju som visade sig vara givande och inte föranledde några förändringar i 

metoden. Personen i provintervjun fick förklaringen av studiens fokus först en liten 

stund innan intervjun påbörjades, medan de övriga som nämnts inbjöds skriftligt en eller 

ett par dagar innan intervjutillfället. Provintervjun utgjorde därmed en av de fem 

intervjuer som analyserades. 

Riktmärket var att hålla tidsramen till ungefär 20 minuter per intervju, vilket visade sig 

svårt att hålla. Som Kvale & Brinkmann (2009) beskriver upplevde även jag att 

intervjuerna var ett uppskattat tillfälle för respondenterna att tala om saker som 

människor sällan tar sig tid att lyssna på. Jag valde ändå att prioritera möjligheten att få 

fram rika beskrivningar och relevanta aspekter framför att hålla en tidsram, vilket visade 

sig värt mödan då det vid flera tillfällen framkom intressanta beskrivningar mot slutet 

av intervjuerna.  

Instrument 

Vid intervjutillfället valde jag att inte anteckna utan istället spelades intervjuerna in med 

dubbla inspelningar för säkerhets skull vid eventuella tekniska problem. Utrustning som 

användes var Windows Ljudinspelaren på en bärbar dator samt inspelningsfunktionen 

på en mobiltelefon. Inga extra mikrofoner användes men inspelningsutrustningen var 

synligt placerad på ett bord mellan mig och respondenten vid alla intervjuerna. Medan 

vissa forskare medvetet väljer att anteckna för att underlätta vid själva intervjutillfället 

(Widerberg, 2002) kände jag tvärtom behov av att låta bli för att så långt som möjligt 

skapa känsla av ett vardagssamtal trots den synliga inspelningsutrustningen.  

Intervjun utgick från respondentens berättelse av en händelse eller period som gjort att 

de börjat se sig själva eller något annat viktigt på ett nytt sätt. Detta enligt inbjudan till 

studien, se bilaga 1. Frågeformuleringen inkluderar förändring i synsätt gällande annat 

än den egna personen trots definitionen av transformativt lärande, där förändringar i den 

lärandes identitet är huvudkriteriet. Detta beror delvis på att inbjudan hann skickas ut 

innan jag fann Illeris (2007) definition av transformativt lärande, men jag valde också 

att behålla frågan oförändrad då jag menar att lärande som resulterar i förändringar i den 

lärandes identitet ändå kan utgå från ett förändrat synsätt på livet i stort eller människor 

i allmänhet. Utifrån respondenternas berättelser ställdes följdfrågor, samt några frågor 

som var desamma till alla respondenter, se bilaga 2. 
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Forskningsetiska överväganden 

För att kunna garantera respondenternas anonymitet fann jag det nödvändigt att här i 

studien presentera dem översiktligt i grupp utan exakta detaljer om ålder eller yrke. Av 

samma anledning har jag också sammanfattat bitar av deras berättelser i mer allmänna 

ordalag där jag har lagt fokus vid att försöka förmedla den koncentrerade meningen i 

deras utsagor. Namn på familjemedlemmar utelämnades redan i transkriberingen och 

inga direkta citat har använts som kan avslöja respondenternas identitet. De bitar av 

resultattexten som inte är skrivna som direkta citat är sammanfattningar med mina ord. 

Vid intervjutillfället upprepade jag när inspelningen startades att eventuella namn eller 

detaljer som kunde spåra resultaten tillbaka till dem, skulle ändras vid behov. Jag 

upplevde inte att respondenterna kände sig osäkra när det gällde att resultaten skulle 

behandlas konfidentiellt. Samtidigt upplevde jag att en del av dem inte insåg att en 

vetenskaplig studie blir offentlig och hur viktigt det är att resultaten behandlas 

konfidentiellt och anonymiteten garanteras. Där kan jag se ett stort ansvar som forskare 

att behandla citat och uppgifter om personerna med försiktighet, vilket jag har 

eftersträvat.  

Genom dessa överväganden och tillvägagångsätt, samt genom informationen till 

respondenterna i inbjudan till studien, se bilaga 1, har jag i enligt med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer tagit hänsyn till de fyra huvudkraven för forskningens 

individskydd. Dessa avser information om studiens syfte, respondenternas samtycke till 

medverkan, garanterad konfidentialitet och löfte om att resultaten används endast för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet). 

För en respondent kan en intervju innebära att frågorna framkallar nya tankar och 

reflektioner, att gamla minnen väcks eller kanske att egna tankar ses på ett nytt sätt eller 

kläs i ord för första gången (Kvale & Brinkmann, 2009). Därför kan det vara mest 

hänsynsfullt mot respondenten att inte genomföra intervjun under alltför snäv tidspress. 

Det kan ta lite tid att hinna formulera tankarna på ett sätt så att inte respondenten i 

efterhand känner att hen uttryckte sig oklart och blev missförstådd. Detta eftersträvade 

jag genom att ge respondenten möjlighet mot slutet av intervjun att tillägga något. 

Några gånger ville respondenten spontant vidareutveckla sin berättelse mitt i intervjun 

istället för att svara på en ny fråga och då lät jag dem göra det. Flera uttryckte efteråt att 

det var intressant och givande för dem att delta. En intervju innebär naturligtvis ingen 

terapisession och under själva intervjun kommenterade jag ingenting i utsagorna utifrån 

mig själv utan fokuserade frågorna till att förstå och försöka inta respondenten 

perspektiv utan att ge råd. Som forskare får man dock ta etiska hänsyn till det förtroende 

som respondenterna visar och att intervjufrågorna riskerar starta terapeutiska processer 

som fortsätter efter intervjutillfället och som kanske inte är enbart behagliga för 

respondenten. Här ser jag en fördel med att intervjua bekanta då det underlättar 

möjligheten att fortsätta samtala vid ett senare tillfälle.  

Analys 

Vid transkriberingen av intervjuerna skrev jag inte bara ner utsagorna ordagrant utan 

gjorde också kursiva markeringar av vilka ord som respondenterna särskilt betonade i 

en mening. För mig var detta en liten men viktig åtgärd för att bättre minnas intervjun 

som den lät och överbrygga en del av den informationsförlust som sker när tal överförs 

till text. Nödvändiga tolkningskommentarer som när respondenten kommunicerade 
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något med gester snarare än med ord, antecknades i den löpande texten i den mån jag 

klart mindes det från intervjutillfället.  

Redan i arbetet med transkriberingen fick jag idéer utifrån intervjusvaren som jag ville 

beskriva, analysera eller undersöka vidare. I enlighet med Widerbergs (2002) råd om att 

ta vara på dessa kreativa inslag i processen istället för att strikt begränsa arbetet till olika 

faser, började jag skissa på både meningskoncentrering och metodavsnitt parallellt med 

transkriberingen. På samma sätt tog jag vara på de reflektioner som dök upp under 

arbetet med meningskoncentreringen och började skissa på resultatsammanställningen 

samtidigt. 

De transkriberade intervjutexterna analyserades sedan genom meningskoncentrering i 

två steg. Först sammanfattades de naturliga meningsenheterna i respondenternas utsagor 

till lätt omformulerade koncentrat. Detta steg syftade till att reflektera över vad som var 

kärnan i respondentens svar, samt att göra utsagorna överskådligare genom att ibland 

sammanfatta två utsagor som sa samma sak. I detta steg var avsikten att helt behålla 

respondenternas eget perspektiv. I nästa steg formulerades en koncentrerad deskriptiv 

utsaga av varje intervju som helhet utgörande ca ½-1½ sida. På så vis koncentrerades 

det jag uppfattade vara respondenternas bidrag till svar på frågeställningarna. Utöver 

detta gjordes en tematisk analys där jag listade de teman som framkom genom 

intervjuerna utöver de som täcktes av frågeställningarna.  

Studiens validitet och reliabilitet 

Istället för att som i kvantitativa metoder diskutera validitet främst i fråga om 

mätinstrumentet och dess förmåga att mäta det som det är avsett att mäta, framhåller 

Kvale och Brinkmann (2009) att validiteten i kvalitativa intervjustudier är en 

kvalitetsaspekt som genomsyrar alla stadier av forskningsprocessen. En kvalitativ 

studies trovärdighet (vilket motsvarar den interna validiteten i en kvantitativ studie) 

baseras på möjligheten att granska hur studien har genomförts och att studiens olika 

delar har en inbördes överensstämmelse (Merriam, 2009). Avsikten i den här studien 

har därför varit att ge en tydlig inblick i forskningsprocessen. De aspekter som tagits 

upp i introduktionen avser visa på väsentliga delar av den förkunskap som utgör 

perspektivet för att uppmärksamma teman i respondenternas utsagor. Även i 

metodbeskrivningen har tydlighet eftersträvats för att läsaren ska kunna utvärdera 

tillvägagångssättet.  

Detta utgör också grunden för studiens reliabilitet (Merriam, 2009). I en kvalitativ 

intervjustudie som den här eftersträvas inte reliabilitet i avseendet replikerbarhet. 

Studieobjektet i sig – människors upplevda verklighet i det här fallet – är komplext, 

föränderligt och subjektivt. Den verklighet som studien syftar till att förstå kan 

framträda som annorlunda vid en annan studie med samma respondenter och av samma 

forskare (Merriam, 2009). Däremot har jag som forskare i den här studien eftersträvat 

reliabilitet i avseendet överensstämmelse mellan rådata från intervjuerna och de resultat 

som presenteras, vilket Merriam (2009) framhåller som en viktig aspekt av kvalitativ 

forskning. Då forskaren utgör ett levande instrument i kunskapssökandet är det inte bara 

oundvikligt utan också önskvärt att forskaren använder sin förkunskap och personliga 

förmågor både i intervjusituationen och i analys- och tolkningsprocessen av materialet 

(Widerberg, 2002). Som forskare har jag därför i den här studien eftersträvat 

medvetenhet om de egna tankegångarna, tillvägagångssätten och tolkningsperspektiven, 
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snarare än att försöka inta en neutral eller objektiv hållning som inte är 

eftersträvansvärd i kvalitativ intervju.  

Extern validitet, det vill säga möjligheterna att generalisera eller använda kunskapen i 

andra situationer, består i en studie som den här av möjligheter för läsaren att överföra 

och applicera relevanta delar av resultaten i liknande situationer som de som beskrivs i 

studien (Merriam, 2009). I resultaten av den här studien har jag därför försökt ge en så 

rik och fyllig beskrivning som möjligt av intervjupersonernas upplevelser, dock med 

ständig avvägning för att garantera respondenternas anonymitet.  

RESULTAT 

De fem intervjuerna tog sina utgångspunkter i respondenternas olika personliga 

berättelser som trots olika innehåll visade sig ha många teman gemensamt. De fyra 

respondenter som fick intervjuns fokus beskrivet på förhand hade redan vid intervjuns 

början klart för sig vilken lärprocess de ville berätta om. Dessa fyra hade också mest 

gemensamt. Provintervjun där personen fick frågan direkt innan intervjun resulterade 

också i en beskrivning som var relevant för studiens syfte, och som tydligt besvarade 

frågorna, men lärandet som beskrevs var av lite annorlunda slag än de övriga.  

För att garantera respondenternas anonymitet har försiktighet iakttagits när det gäller 

beskrivningar av detaljer eller långa sammanhang av deras berättelser. Av detta skäl 

presenteras resultatet inte intervju för intervju utan istället sammanfattningsvis för en 

frågeställning i taget. Denna disponering är samtidigt ett resultat av den tematiska 

analysen som uppmärksammat gemensamma teman i de olika berättelserna. Teman 

urskiljs och förstås i ljuset av det teoretiska perspektivet och tidigare forskning. Jag har 

därför valt att kommentera och diskutera resultaten efterhand som de presenteras. 

Kursiva citat är direktcitat med respondenternas ord, övriga mina sammanfattningar 

som ibland är varsamma revideringar, ibland koncentrering av ett längre sammanhang.  

Vilka erfarenheter lyfts fram som omvälvande lärprocesser? 

De konkreta erfarenheter som beskrivs som vändpunkter eller startpunkter för lärande är 

helt olika i de olika intervjuerna. För någon var det en undervisning i en 

utbildningssituation som bidrog med oväntade insikter som plötsligt förändrade sättet 

att se på sig själv. För någon annan var det en svår period i livet som ledde till 

upptäckten av oanad personlig potential. För någon var det mötet med någon annan som 

kastade ljus över de egna beteendemönstren. En beskriver hur det egna tankesättet 

medvetandegjordes när en annan person satte ord på det. En berättelse beskriver en mer 

stegvis process av att genom relationer lära sig ta ansvar och reflektera över 

konsekvenserna av egna handlingar.  

Det ligger i det transformativa lärandets natur att processen av omvärdering av det man 

trodde sig veta startar när man möter något nytt som inte stämmer överens med detta 

(Illeris, 2007). Att utbildningar, motgångar i livet och mötet med andra människor tjänar 

som startpunkter eller viktiga förutsättningar för lärande är därför inte överraskande. 
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Vad är det viktigaste respondenterna upplever att de har lärt sig 
av sina erfarenheter? 

Gemensamt för alla respondenternas berättelser är att de handlar om att hitta fungerande 

förhållningssätt till sig själv och andra människor, vilket snarast tyder på att 

respondenterna uppfattat frågan på avsett sätt. De har verkligen valt händelser att berätta 

om som har gett dem en ny syn på sig själva och därmed i något avseende medfört 

förändringar i deras identitet, enligt Illeris (2014b) definition av transformativt lärande. 

För någon bestod lärandet i att acceptera sitt sätt att fungera och se sin personlighet som 

en tillgång istället för ett hinder. Det upplevdes som en befrielse att inte behöva försöka 

ändra sig och bli som någon annan samtidigt som det var då en verklig förändring ägde 

rum. Fokus och energi flyttades från att försöka förändra personligheten till att hitta 

fungerande sätt att hantera den. Detta innefattade att utveckla strategier att bemöta och 

samarbeta med människor som fungerar på annorlunda sätt. Vid intervjutillfället har det 

gått flera år sedan sättet att se på sig själv förändrades och respondenten upplever det 

fortfarande som en lättnad, inte minst i arbetet: 

Det är klart att man har en viss roll så klart, man kliver in i. (…) Men jag 

kan fortfarande använda min personlighet. Jag behöver inte fightas emot 

mig själv. 

Respondenten berättar hur hen tidigare tänkte att vissa personlighetsdrag hos sig själv 

borde anpassas och förändras. Lärandet bestod i att acceptera sin personlighet som en 

personlighetstyp som hen inte är ensam om men inte heller har gemensamt med alla, 

och att förstå att människor med olika personlighetstyper har olika preferenser och sätt 

att fungera. Istället för att tänka att personligheten borde förändras, började hen se de 

personlighetsdrag hen uppfattade som problematiska, som baksidor tillhörande de 

positiva sidorna av en viss typ av begåvning.  

Den här respondentens berättelse får mig att tänka på ett citat av Pär Johansson, 

föreläsare och grundare av teatersällskapet Glada Hudik där de flesta av skådespelarna 

är utvecklingsstörda: ”Grunden för allt mänskligt förändringsarbete är att man duger 

som man är.” (se t ex http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/profiler-

fick-miljonpublik). Eftersom transformativt lärande är en omvälvande och 

energikrävande process kan villighet och öppenhet för förändring vara viktiga 

förutsättningar för ett sådant lärande. Men att känna krav på att förändras för att få vara 

med eller passa in, kan istället utgöra ett hinder för lärande. En upplevelse av kognitiv 

dissonans, indicier på att det man trodde sig veta kanske inte stämmer, kan fylla en 

funktion som utlösande händelse för en transformativ lärprocess (Illeris, 2007). Men en 

dissonans i form av en upplevd diskrepans mellan den man upplever sig vara (verkligt 

själv) och den man upplever att man borde vara (borde-självet), skapar ofta otrygghet 

och oro eftersom motsägelsen upplevs som hotande (Cervone & Pervin, 2008). Utifrån 

detta kan vi se respondentens accepterande av sig själv som en förändring av borde-

självet, vilket har minskat diskrepansen gentemot det verkliga självet. På så sätt 

frigjordes energi från att hantera oro och stress – över den upplevda diskrepansen – till 

att utveckla fungerande strategier för att hantera situationer och relationer. 

En annan respondent beskriver en liknande förändring där det som förut betraktades 

som en svaghet idag uppfattas som en tillgång. Här har processen tagit längre tid och 

saknar en exakt startpunkt, och är kanske inte heller fullbordad, men personen upplever 

http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/profiler-fick-miljonpublik
http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/profiler-fick-miljonpublik


 

14 

 

en tydlig förändring och har börjat agera utifrån sitt nya sätt att se på sig själv. Här 

handlar berättelsen om modet att vara sårbar och våga visa vem man verkligen är. Den 

viktigaste lärdomen har varit slutsatsen att sårbarhet och en ärlighet som vågar visa 

svaghet och behov av hjälp, leder till uppskattning, accepterande och trygga relationer 

snarare än förkastelse från andra människor. Resultatet av lärprocessen beskrivs som en 

trygghet i att duga och kunna vara som man är. Respondenten reflekterar över att där 

rädslan för människor försvann har det bildats plats för en större omsorg om människor: 

Förut var det svårt för mig att överhuvudtaget ha för mycket folk omkring, 

men nu känner jag att jag tycker om människor, och att jag vill dem så väl. 

Förut var jag överdrivet självmedveten och tänkte på hur jag själv skulle 

uppfattas, men nu kan jag för en stund helt glömma bort mig själv när jag 

pratar med på någon annan och intresserar mig för vad den har att säga. 

En tredje berättar om hur lärandet inneburit ett frigörande från andras ord och 

inflytande. Den stora skillnaden är graden av självförtroende.  

Min bild av mig själv var formad av andras uttalanden. Så när jag ställdes 

i en riktigt svår situation var min första tanke: Det här klarar jag aldrig. 

Men på nåt vis kom en vändpunkt. Och när jag såg att jag hade klarat det 

började jag se mig själv på ett nytt sätt. Att det kanske inte var sant som de 

sa. Efter det har jag börjat fatta att jag kan en massa saker. Det är inte 

vad andra säger som avgör mitt liv utan vad jag själv gör. 

Empowerment 

Dessa tre berättelser har ett gemensamt tema av nuvunnen trygghet. Accepterande av 

den egna personligheten, trygghet i att duga trots ofullkomlighet och sårbarhet samt 

nuvunnet självförtroende. Detta skulle också kunna benämnas ett tema av 

empowerment. Personerna har upplevt en frigörelse från antaganden som hindrat dem, 

och en insikt om att de själva har möjlighet att påverka och hantera sina situationer 

istället för att uppleva maktlöshet inför egna eller andras förväntningar. Respondenten 

som haft svårt för att ha mycket människor omkring sig minns ett särskilt ögonblick av 

empowerment: 

Jag minns det så tydligt, det var som en idé om hur jag kunde tänka infann 

sig och plötsligt fanns det ett sätt för mig att själv hantera en sådan 

situation som jag alltid haft så svårt för. Jag fick ett verktyg (…) Jag 

behöver inte vänta på att nån annan ska… lyfta mig, jag kan lyfta mig 

själv. 

Känslan att kunna påverka sin situation istället för att hjälplöst vara utlämnad eller 

beroende av andra är en upplevelse av empowerment (Askheim & Starrin, 2007).  

Som nämnts kan medvetandegörande av de egna referensramarna ses som första steget 

mot en förändring (Illeris, 2014a). Det kan också ses som ett frigörande från att passivt 

ha accepterat de referensramar man tidigare tagit för givet. Eller ett frigörande från ett 

okritiskt accepterande av ”kunskap”, som vi ser hos respondenten som insåg att hen inte 

behövde formas av andras ord. I exemplen ovan är empowerment ett resultat av det 

transformativa lärandets frigörande karaktär, inte av att yttre förhållanden har ändrats. 

Personerna beskriver i dessa berättelser inte att de fick mer makt eller kontroll över sina 

liv på grund av någon förändring i omständigheterna utan istället var det insikten om att 
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de hade makten att förändra och själva påverka sina liv och situationer som 

förändringen bestod i.  

En annan av respondenterna (inte tidigare citerad) beskrev inte en omvälvande personlig 

förändring utan snarare ett kontinuerligt kritiskt reflekterande förhållningssätt som jag 

har sammanfattat så här: 

Jag lär mig ständigt, hela tiden, varje dag av mina erfarenheter därför att 

jag tänker analytiskt och funderar över hur saker hänger ihop, varför det 

blev som det blev och vad och hur jag kan förbättra. Jag ser alla 

erfarenheter, även negativa, som användbara lärdomar. Misstag kan tjäna 

till att utvärdera vad man ska förbättra till nästa gång och svåra 

livshändelser som formar dig som person ger dig ett bredare register av 

känslor och möjligheter att känna med andra i dessa. Allt du lärt dig kan 

också användas för att ge råd till andra så att de slipper leta efter 

pusselbitar som du redan har hittat.  

Det är nog därför jag inte kan komma på någon specifik händelse som har 

varit en vändpunkt eller där jag har haft en aha-upplevelse av lärande. För 

jag lär mig hela tiden, av alla små och stora händelser. Varken på jobbet 

eller i privatlivet kan jag sluta lägga märke till saker jag kan förbättra eller 

sluta fundera över hur saker hänger ihop och vilka faktorer som påverkar. 

När jag har uppnått nya framgångar eller fått stora eller betydelsefulla 

uppdrag har jag sällan känt mig förvånad eftersom jag har varit så väl 

förberedd. Jag har drömt och sett framför mig hur jag vill jobba och 

förberett mig för det. Lärandet kommer av att jag ständigt ifrågasätter 

ständigt mig själv, mina metoder, och varför jag gör saker. Jag vill inte 

göra saker utan att medvetet veta av vilken anledning jag gör det. 

Den här beskrivningen handlar inte om empowerment som en frigörelse från en upplevd 

maktlöshet. Däremot kan man se att personen upplever sig vara empowered. Känslan av 

att vara väl förberedd är en upplevelse av att ha en viss kontroll över sin situation, som 

en motsats till maktlöshet. Detta är ett exempel på kritiskt reflektion som ett 

kontinuerligt förhållningssätt. Även om detta inte leder till ett transformativt lärande i 

den meningen att personen genomgår en förändring i sin identitet, utvecklar personen 

ändå kompetensen genom ett reflekterande och lärande förhållningssätt. 

Ansvarstagande 

En respondent beskriver en förändringsprocess som kretsar kring insikten om att de 

egna handlingarna får konsekvenser både för personen själv och för andra. 

Förändringen består i en ökad vilja och kapacitet att ta ansvar och visa hänsyn och 

omtänksamhet mot andra. Att ta ansvar för sina relationer, både privat och i arbetet, 

inkluderar enligt den här respondenten att ha en öppen och ärlig kommunikation. Den 

här personens viktigaste lärdom har varit att börja se sig själv som en teammedlem 

istället för fristående från andra. Det får konsekvenser för kommunikation och 

beslutsfattande.  

Både hemma och på jobbet måste man se till vårat bästa, mitt och de 

andras. Man får inse att varje gång man fattar ett beslut som berör andra 

människor utan att fråga dem eller veta vad de vill så får ju de liksom bara 

hänga med. Och det får inte bli för mycket av det. Detta gäller ju också 
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hur man sköter småsaker på arbetsplatsen. Det är inte alla som tänker på 

det att om jag inte gör min del så blir nån annan lidande utav det. Då 

måste ju den göra min del också. Det tänkte inte jag heller på när jag var 

yngre. 

Det kan ses som en naturlig del i processen att bli vuxen att lära sig ta ansvar, men för 

den här respondenten har insikten blivit ett förhållningssätt som genomsyrar hela livet. 

Personen reflekterar medvetet över vilket ansvar hen har och vad de egna handlingarna 

kan förväntas leda till. Detta innefattar en medveten strävan att föra en levande dialog i 

de relationer som prioriteras. 

Det kan kosta på att vara öppen och tydlig med vad man vill och vad man 

tycker. Om det är värt ansträngningen beror på hur mycket relationen 

betyder. Man varken kan eller vill vara nära alla. Men i de relationer man 

vill vårda får man tänka på vad man behöver säga, inte bara vad som 

känns bekvämt att ta upp.  

Ansvarstagande ses här som krävande en aktiv insats, att anstränga sig och göra det rätta 

även när det tar emot i bekvämligheten. Respondenten menar vidare att ansvarstagande i 

relationer kan vara att ta en konflikt istället för att behålla lugn i huset eller på 

arbetsplatsen av beskvämlighetsskäl. Ansvar ses här kopplat till ärlighet, vilket 

återkommer i en annan av intervjuerna: 

När människor inte vågar be om den uppmärksamhet de vill ha kan de ta 

till indirekta metoder, som att försöka visa upp sig eller skryta och hoppas 

att någon uppmärksammar det och ger dem den bekräftelse de söker. 

Problemet med detta är att det lägger över ansvaret den andre att agera 

istället för att personen själv tar ett direkt initiativ. Detta kan kännas 

oärligt och göra människor irriterade. Ingen vill känna sig manipulerad 

eller använd som verktyg för att någon annan ska må bättre på ens 

bekostnad. Men jag tror att anledningen till det här beteendet ligger i en 

rädsla att ansvar, och det kan jag känna igen från mig själv. Det är ett sätt 

att få någon annan att ta beslutet för att slippa stå till svars för sina 

handlingar. Det är skrämmande att vara ansvarig om något skulle gå fel. 

Här nämns ansvar som något som kan upplevas skrämmande. Vi ser att den här 

respondenten har tillvaratagit en iakttagelse av andra människor som en möjlighet att 

belysa egna tankegångar och kritiskt reflektera över dessa. Medvetenheten om de egna 

beteendemönstren har fått personen att pröva alternativa sätt att agera. Driven av en 

önskan att spränga sina begränsningar söker hen medvetet tillfällen att lära sig ta mer 

ansvar. Detta sätt att lära genom att utmana sig själv har varit ett mönster genom hela 

personens liv. Det har varit jobbigt men idag kan respondenten se resultaten av lärandet, 

hen klarar saker som var nästan otänkbara för ett antal år sen. Jag ser detta som ett sätt 

att medvetet ta ansvar för sitt eget lärande och utveckling och det kanske är lättare än att 

ta ansvar för andra, vilket den här respondenten i en annan utsaga uttryckligen medger 

är skrämmande.  

Ordet ansvar nämns också i ännu ett sammanhang. Respondenten som förändrats genom 

att acceptera sig själv som hen är, tillägger att förändringen inte har inneburit att hen 

tillåter sig bete sig hur som helst utan tvärtom: 



 

17 

Förståelsen av min personlighet har fört med sig att jag försöker ta lite mer 

ansvar för hur jag är. 

Kanske är det också en kapacitet att ta ansvar som yttrar sig då flera respondenter 

nämner hur de utifrån den ökade trygghet och självförtroende de upplever vill förmedla 

det de lärt sig så att andra kan få det stöd och hjälp de själva saknade: 

Jag tänker att om någon bara förklarar det för barn kan de snabbt lära sig 

det som det tog mig 40 år att begripa. När jag var liten var det ingen som 

förklarade det här för mig. 

På vilket sätt upplever personerna att de kan ta kompetensen 
med sig om de tvingas söka nytt arbete? 

Samtliga personer berättar att de har användning för det de lärt sig både i privatlivet och 

i arbetet. För vissa har lärprocessen startat i privatlivet men de ser tydligt hur den nya 

kompetensen kommit till användning i arbetslivet, och andra berättar det omvända. 

Flera av respondenterna beskriver att lärande genom livserfarenhet innefattar en 

utvecklad kompetens att hantera både situationer och relationer. Men samtidigt är det 

tydligt i flera berättelser att en sådan kompetens inte innebär att personen lär sig klara 

vilka situationer som helst. Tvärtom inkluderar den en utveckling av 

bedömningsförmågan att avgöra vilka situationer som helt bör undvikas. Detta beskrivs 

vidare nedan. 

Alla respondenter tillfrågades hur de skulle se på sin kompetens, utifrån det lärande de 

beskrivit, om de skulle bli tvungna att söka ett nytt jobb. Ingen av dem uttryckte någon 

oro inför detta scenario. Alla hade också varit med om att byta jobb. Fyra av dem hade 

bytt bransch helt och hållet minst en gång och den femte flera gånger avancerat till helt 

nya arbetsuppgifter.  

Den kompetens som respondenterna ansåg att deras beskrivna lärprocesser resulterat i 

var sammanfattningsvis mestadels sociala förmågor som att vara lyhörd, kunna lyssna, 

kunna sätta sig in i vad andra menar och önskar, empatisk förmåga att kunna uppfatta 

hur människor mår. En av dem pekar ut sitt nyvunna självförtroende som grunden för 

hens kompetens nu jämfört med innan lärprocessen. Skillnaden jämfört med tidigare gör 

att detta upplevs som en stor tillgång.  

En aspekt som framkom vid minst tre av intervjuerna var att personlig utveckling, 

lärande och livserfarenhet inte bara leder till utvecklande av kompetens som påverkar 

möjligheterna att få ett arbete. Flera respondenter beskrev hur lärprocessen framför allt 

handlade om att lära känna sig själv, i bemärkelsen att bli medveten om vad man vill 

och vad man inte kan acceptera för att må bra. En respondent uttryckte det ungefär såhär 

(min sammanfattning):  

Livserfarenheten är inte bara till hjälp för att kunna få ett jobb utan också 

för att veta vilka jobb man inte vill ha. Jag hoppar inte på vad som helst 

som jag skulle ha gjort när jag var yngre. Nu känner jag mig själv och vet 

att välja vad som passar mig och våga förhandla om vissa villkor. Ibland 

måste man jobba för att försörja sig och man kanske inte kan påverka allt i 

sin situation, men en del kan man välja. Det är viktigt att i alla fall veta 

vad man vill och att ha ett mål, en dröm. Jag tycker det är tragiskt när 

människor går igenom hela livet utan att komma fram till vad de vill. 
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Här resulterar det transformativa lärandet i en avvägningsförmåga hur en situation ska 

bedömas och var man ska dra sina gränser: Vad ska jag acceptera, vad ska jag försöka 

förändra och vilka situationer behöver jag försöka undvika?  

För en annan respondent har lärandet utifrån livserfarenheten framför allt har lett till att 

lära känna sig själv bättre. Personen beskriver konkret vilka personliga egenskaper hen 

ser som sin viktigaste kompetens vid sidan av de praktiska yrkeskunskaperna och att 

hen själv har valt att arbeta i ett yrke där dessa egenskaper kommer till användning. 

Bland annat berättar respondenten: 

Jag har inget emot att det är ganska högt tempo. Det jag däremot inte 

tycker om är när jag inte kan påverka min situation. Det ser jag som 

stress.  

Då arbetsvillkoren på den förra arbetsplatsen framstod som orimliga och inte gick att 

påverka, ledde insikten om vad som utgjorde stressen till beslutet att förändra sin 

situation genom att byta yrkesbana. 

Frågan till respondenterna var hur de skulle se på sin kompetens som konkurrenskraft 

om de sökte jobb och uppdragsgivarens val stod mellan respondenten och en annan med 

samma formella kompetens. En person framhöll att i ett konkurrenssammanhang räcker 

det inte att veta vad man själv är bra på. För att visa att man behövs måste man förstå 

arbetsplatsens behov. 

En av mina viktigaste förmågor för att lyckas i arbetet är att kunna sätta 

mig in i och förstå vad kunden vill ha. Jag följer alltid en enkel regel när 

det gäller konkurrens: Jag försöker göra detsamma som mina konkurrenter 

gör – fast lite bättre. 

Alla respondenterna uttrycker att det de lärt sig av den beskrivna livserfarenheten 

upplevs som en tillgång i arbetslivet. Alla säger också att eftersom lärandet har 

förändrat dem som personer har de nytta av det de lärt sig även om de skulle tvingas 

byta arbete. En av dem uttrycker det som att allt lärande och utveckling av kompetensen 

är en investering i det egna livsprojektet, vilket inte är begränsat till en arbetsplats eller 

bransch:  

Alltså jag har investerat (…)självklart i pinaler och grejer och möjligheter 

tekniskt för att kunna genomföra de jobben vi vill göra. Men jag investerar 

ju bara i mig själv. Jag skulle aldrig investera i massa saker som jag kan 

förlora. Det är ganska meningslöst. Så att om jag inte skulle kunna vara 

kvar här, så kunde jag ju gå egentligen till vilken bransch som helst, tror 

jag. 

Andra teman som framkommer i intervjuerna 

Att lära av exempel 

De flesta teman jag har uppmärksammat har varit gemensamma teman hos 

respondenterna. Här är ett exempel på ett tema, att lära av andras exempel, som beskrivs 

ur två kontrasterande perspektiv. 

En av respondenterna framhåller särskilt att hen genom livserfarenhet formats som 

person genom att få klart för sig vad man har för mål och hur man vill att livet ska se ut. 
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Respondenten framhåller särskilt möjligheterna att lära sig av negativa erfarenheter och 

genom negativa exempel hos andra människor, genom att få klart för sig vad man inte 

vill. Hen menar dock att det ibland kan vara en dyrköpt erfarenhet att lära känna sig 

själv genom negativa erfarenheter för att veta vad man inte ska ge sig in i. Hen betonar 

att det därför är viktigt att ifrågasätta sig själv och reflektera över vad man vill och 

försöka bedöma vilka konsekvenser olika handlingar och beslut får, och ta hjälp av 

mötet med andra människor för att göra detta. När man ser någon som är som man själv 

inte vill vara, börjar man reflektera över hur man istället vill vara, menar respondenten. 

Andra nämner istället hur positiva förebilder har betytt mycket för lärandet.   

När jag såg hur hon var alldeles lugn i en situation där jag brukar bli arg, 

så blev det så tydligt hur mycket bättre hennes taktik var. Jag hade inte ens 

tänkt att jag inte hade ett bra sätt att hantera det förrän jag såg ett 

alternativ. 

Båda utsagorna är i enlighet med social inlärningsteori, grundad av Bandura, exempel 

på att människor inte bara lär utifrån egna erfarenheter utan också genom att 

uppmärksamma andra personers agerande och konsekvenserna av detta (Cervone & 

Pervin, 2008).  

Gud som fast punkt och vägledare i beslut 

Två av respondenterna nämner hur upplevelser relaterade till deras kristna tro spelat in i 

lärprocessen. För den ena var själva utgångpunkten för lärandet kopplat till en händelse 

relaterad till Bibeln. Den andra beskriver explicit den personliga relationen till Gud som 

utgörande en fast punkt att förhålla sig till och den viktigaste källan till vägledning. 

Detta kan ses som en resurs för att klara de krav som arbetslivet ställer på människor att 

navigera i tillvaron och sätta upp mål för livsprojektet (Allvin et al., 2006). Att 

transformativt lärande framhålls som viktigt för människors livslånga lärande bör enligt 

Illeris (2007) inte tolkas som att idealet är att människor ständigt ska genomgående 

djupa personliga förändringar. Däremot menar Illeris (2014, b) att individen behöver 

transformativt lärande för att hantera samhällets krav på flexibilitet och ständig 

anpassning. Transformativt lärande kan också resultera i motstånd mot påverkan (Illeris, 

2014b), vilket vi ser vi hos den tidigare citerade respondent som lärt sig att inte låta sig 

definieras av andra människors uttalanden.  

Feedback och kritik som något positivt och nödvändigt för lärandet.  

Något som lyftes fram av flera respondenter var att de lärt sig se feedback och kritik 

som något positivt för lärandet. En person menade att ifrågasättande är bara positivt för 

den som vill lära sig. För den som vill reflektera över varför man gör det man gör och 

har en vilja att förbättra sig själv och sitt arbete är kritik en tillgång:  

Jag vill höra vad de tycker (…) Nu finns det nog ingenting som du kan 

kritisera som jag inte skulle kunna tåla. Jag kanske inte håller med dig, 

men du får säga vad du vill (…). Antingen så gör det mig starkare därför 

att jag vet att jag har rätt och du har fel, eller så får det rinna av. Om du 

har rätt, då kommer jag bli… då kommer jag att ta åt mig och då kommer 

jag att vilja fixa det. Alltså är kritik inget farligt. Alltså gör det mig 

egentligen bara bättre. Antingen gör den mig mer säker, eller också så 
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bevisar du att jag har fel och då får jag ju chansen att fixa det. Om du är 

rädd för kritik så kommer du alltid att missa potential och möjligheter till 

förbättring. 

Tidigare beskrevs hur en respondent poängterade öppen, ärlig kommunikation som en 

förutsättning för sunda relationer. Det innefattar att vara öppen för andra människors 

vilja, åsikter och ifrågasättanden och se dessa som något positivt. Den personen 

beskriver det sammanfattningsvis så här:  

Jag har lärt mig mycket genom den relation jag lever i nu. Innan dess 

trodde jag att visste hur man skulle hantera en relation, men jag förstår nu 

att jag inte visste det. Framför allt har jag lärt mig att se feedback, input, 

andras åsikter som något man lär sig av. Jag behöver input från andra för 

att bli medveten om hur jag själv tänker så jag kan lära mig och förändras 

till det bättre. Det är inte alltid bekvämt varken att ge eller ta emot 

feedback, men det är nödvändigt för att både man själv som människa och 

själva relationen ska kunna utvecklas. 

En annan av berättelserna beskriver att lärprocessen av att lära känna sig själv och sina 

behov har resulterat i en strategi att medvetet söka upp andra för att få input och råd 

inför större beslut. Att ta del av andras perspektiv underlättar att fatta ett välgrundat 

beslut i viktiga frågor. Respondenten delger positiva erfarenheter av att olika 

personligheter bidrar med olika perspektiv i ett arbetsteam och betonar vikten av att 

lyssna på människor som vågar säga det som inte alltid är så uppskattat för tillfället.  

Ja, det är ju jättekul att jobba med folk som är peppiga. Men man behöver 

också nån i teamet som säger: Vänta lite nu. Vi är inte åt rätt håll. Då 

blev jag jättearg på den först, tills jag kom på: Just det, han eller hon har 

ju rätt.  

I samtliga fall har respondenterna lärt sig tillvarata feedback och kritik som möjligheter 

till lärande. 

Långsiktigt perspektiv 

Ytterligare ett tema framkom, vilket kan sammanfattas som ett förhållningssätt av 

långsiktigt perspektiv. Flera av respondenterna berättade hur deras livserfarenheter av 

lärande resulterat i en beredskap att genomgå ansträngningar eller utstå tillfälliga 

obekvämligheter för att på längre sikt nå mål eller utvecklas som människa. 

En av respondenterna uttryckte explicit att nyckeln till framgång ligger i uthålligheten:  

Människor vill gärna hitta en hemlig ingrediens som hjälper dem att 

lyckas, och många vill ha något att skylla på när de inte lyckas, som att det 

inte går för att de saknar någon viktig förutsättning. Men verkligheten är 

att de som gör ett bra jobb klarar sig, därför att de gör jobbet och inte ger 

upp. Inte på grund av att de har en förutsättning som ingen annan har, utan 

för att de jobbar så hårt och så länge som det krävs. 

Någon har erfarenheter av att de arbetsteam som fungerar bra på lång sikt inte alltid är 

helt bekväma att arbeta i ifrån början. Respondenten menar det kan vara krävande att 

lära sig samarbeta med människor som fungerar annorlunda än en själv, men på längre 

sikt är det värt besväret: 
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När jag har valt medarbetare (…) då har jag försökt att välja de 

personerna som jag inte är. (…) Det kräver en del innan man får till sitt 

samarbete, men när man får till det så har jag förstått att det är väldigt, 

väldigt bra. Väldigt värdefullt. 

Lärandeerfarenheter där respondenterna lärt känna sig själva och utvecklats som 

personer har lett till att de känner sig trygga med att utstå ansträngningar för att det ska 

bli bra på lång sikt. Även viljan att ta vara på kritik och negativ feedback visar på 

villighet att utsätta sig för något som är obekvämt för stunden för att utvecklas som 

människa eller lära sig något nytt.  

Flera respondenter nämner att de vill förmedla det de lärt sig för att andra ska besparas 

upplevelsen av dyrköpta erfarenheter eller onödigt lidande på grund av brist på 

vägledning och hjälp. Samtidigt som de anser lärande och utveckling vara värt både 

ansträngning och tid, vill de alltså hjälpa andra att slippa lära sig saker den svåra eller 

långsamma vägen.  

Sammanfattning av resultaten 

Respondenterna berättar om vitt skilda livserfarenheter som lett till transformativt 

lärande genom att personen antagit ett nytt sätt att se på sig själv. Den kompetens som 

personerna framhåller har utvecklats genom dessa livserfarenheter, är framför allt 

personlig trygghet, eftersom det är utifrån denna de hanterar situationer och relationer. 

Att veta vem man är, hur man fungerar och vad man vill, upplevs som en trygghet också 

på arbetsmarknaden. Att ha ett mål i sikte, att se framför sig vad man vill, framhålls som 

förutsättningen för att kunna fatta välgrundade beslut och avvägningar om vad som ska 

prioriteras. Att personerna vet vad de vill och upplever att de kan påverka utvecklingen 

av sina egenskaper och sin kompetens, medför en villighet att ta sig igenom 

ansträngande eller obekväma situationer som att ta kritik eller konflikter för att lära sig 

saker eller uppnå sina mål. Dessutom märks en villighet att ta ansvar för sig själv och 

gentemot andra. Samtidigt visar berättelserna exempel på att transformativt lärande kan 

resultera i en självkännedom som hjälper människor att motstå påverkan och anpassning 

till omgivningen. Både resultatet av de omvälvande livserfarenheter som utgjort 

startpunkten för respondenternas transformativa lärprocesser, och det vardagliga 

förhållningssättet av kritisk reflektion visar på ett element av empowerment. Lärandet 

har bidragit till en ökad upplevelse av att ha makt och styrka att kunna påverka sin 

situation.  

DISKUSSION 

Studiens syfte var att undersöka hur människor upplever att de tillvaratagit 

livserfarenheter genom transformativt lärande, för att utveckla kompetens som de har 

nytta av i arbetslivet. Syftet besvarades utifrån respondenternas personliga berättelser. 

Respondenternas beskrivningar av livserfarenheter som lett till transformativt lärande är 

i överensstämmelse med de kännetecknande drag av transformativt lärande som 

Mezirow (1990) och Illeris (2007; 2014a) beskriver. Beskrivningarna av hur människor 

tillvaratar resultatet av transformativt lärande som en del av sin kompetens och 

använder den privat och i arbetslivet, kretsar kring att utvecklas och bli trygg som 

människa och hitta ett fungerande förhållningssätt till vem man själv är och vill vara.  
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Metoddiskussion och förslag på fortsatta studier 

Med resultaten i hand har det slagit mig att jag skulle ha velat fråga respondenterna om 

det är någon kompetens de upplever sig sakna. Utifrån de exempel som lyfts fram av 

respondenterna själva, att exempel på vad man inte är eller vill vara, kan tjäna som 

spegel för att upptäcka vad man är eller vill vara, hade en sådan fråga kanske kunnat 

hjälpa respondenterna också att komma på fler exempel vilken kompetens de faktiskt 

upplever sig ha. Samtidigt konstaterar jag att det insamlade materialet redan är ganska 

omfångsrikt och mycket filterat. Jag hade kunnat presentera ännu fler teman i resultatet 

men valde att lägga fokus på att sammanfatta de jag uppfattade som tydligast.  

Transformativt lärande är ett enormt brett begrepp som inkluderar många olika 

inriktningar. Jag är medveten om att den här studien inte täcker varken djupet eller 

bredden av det transformativa lärandets alla aspekter. Detta var heller inte avsikten. Jag 

fann dock stor hjälp av Illeris (2014b) definition av transformativt lärande, att det 

rymmer allt lärande som medför en förändring i den lärandes identitet. Det är sådana 

livserfarenheter som studien bygger på. Då ämnet är stort och tidsramen liten skulle jag 

gärna sett en större studie på samma tema. Utifrån studiens resultat skulle det också vara 

intressant att dela upp frågorna till flera olika studier som fördjupar sig i ett tema i taget, 

till exempel hur lärande genom transformativa lärprocesser ger en ökad vilja och 

kapacitet att ta ansvar för sig själv och andra. 

Angående att provintervjun skilde sig lite från de övriga fyra, vilka hade mer 

gemensamt, kan det inte uteslutas att detta berodde på att de fyra sista respondenterna 

fick betänketid att välja en lärprocess att berätta om. Min intuitiva uppfattning är att det 

berodde mer på personliga olikheter hos respondenterna. Avsikten är naturligtvis inte att 

finna respondenter som är så överens som möjligt, utan tvärtom bidrar olikheterna med 

rikedom i ett intervjumaterial. Jag kan ändå se att respondenten i provintervjun behövde 

en stund av intervjun innan hen kunde precisera en specifik lärhändelse, medan de 

övrigas berättelse direkt utgick från en sådan händelse. Detta styrker mig i 

uppfattningen att det var en fördel att skicka ut en förberedande beskrivning av 

intervjun, enligt bilaga 1. 

Beslutet att intervjua lite äldre personer, i avseendet icke-ungdomar, grundades på 

antagandet att de som arbetat lite längre skulle ha en större rikedom av erfarenheter att 

bidra med och fler tillfällen att ha reflekterat över sin egen process. Enligt Illeris 

(2014a) är utmaningen, att hitta sin identitet och välja vart man är på väg, allra störst för 

de yngre generationerna, födda på 80-talet och framåt. Respondenterna i den här studien 

är födda på 60- och 70-talen och jag uppfattar att de är förhållandevis överens även om 

deras lärande tar sina utgångspunkter i helt olika situationer. Vid fortsatta studier på 

samma tema skulle jag vilja intervjua också några yngre personer och kanske också 

göra en jämförande studie, på samma tema, mellan två olika åldergrupper.  

Sist men inte minst är presentation av resultaten alltid en balansgång mellan att ge de 

djupa och rika beskrivningar som behövs för att främja studiens kvalitet och samtidigt 

garantera respondenternas anonymitet. Troligtvis hade citaten blivit ännu mer 

intressanta för läsaren om de kunnat placeras i en konkret yrkessituation. Tyvärr fann 

jag detta omöjligt av anonymitetsskäl, vilket jag ser som den stora nackdelen med att 

intervjua personer ur bekantskapskretsen. 



 

23 

Resultatdiskussion 

Ett konkret och tydligt tema som visar på hur livserfarenheter kan tillvaratas som 

lärande, är att lära sig uppskatta och ta vara på feedback och kritik från andra 

människor. Här är det möjligt att tryggheten i att ha lärt känna sig själv och att ha ett 

mål utgör förutsättningar för öppenhet för feedback. Eftersom det sannolikt är svårt för 

en mycket otrygg eller vilsen person att uppskatta kritik är det tänkbart att en person har 

nytta av att genomgå flera transformativa lärprocesser, beroende på hur personen mår 

från början. Det känns som en paradox att transformativa lärprocesser kan utebli på 

grund av brist på energi, då det är tänkbart att personer som verkligen skulle behöva få 

ett nytt sätt att se på sig själva för att överhuvudtaget ha en chans att komma in på 

arbetsmarknaden, kanske är de som inte orkar ta sig igenom en sådan 

förändringsprocess. Här ser man hur trygghet, liksom empowerment, kan vara både en 

förutsättning för processen och ett mål för densamma. Genom att acceptera och styrka 

andra människor att känna sig trygga nog att våga ta till sig lärande förändring, kan en 

god cirkel av trygghet och lärande skapas.  

I den här studien diskuteras transformativt lärande utifrån hur det kan användas för att 

utveckla personens kompetens på arbetsmarknaden. Vad som är målet för lärandet kan 

självfallet formuleras på olika sätt. Personligen finner jag empowermentaspekten av 

lärandet mycket intressant, både i den här studiens perspektiv och för personer utanför 

arbetsmarknaden.  

Transformativt lärande innefattar att överskrida sina tidigare begränsningar för att 

förändras som människa och utveckla kompetensen och därmed öka möjligheterna att 

lyckas nå sina mål, i livet och i arbetslivet. Men min tanke är att själva begränsningarna 

och utmaningarna i sig också kan utgöra en förutsättning för empowerment. Vad är mer 

empowering än att uppleva att man klarade att övervinna ett hinder eller begränsning?  

Carol Dweck (2000) som forskat i flera decennier på hur elevers uppfattning om sig 

själva påverkar motivation och prestation, visar på en avgörande faktor som skiljer 

människor åt i dessa aspekter. Individer som tror att människor kan utvecklas och 

förändras genom att lära sig nya saker, har en klar tendens att se motgångar som 

möjligheter att lära och vara motiverade utstå ansträngningar för att lära, jämfört med de 

som ser personlighet och intelligens som fasta, oföränderliga egenskaper. Människor 

som ser motgångar som möjligheter att lära känner sig starka när de anstränger sig för 

att klara något. De som ser personlighet och intelligens som fasta egenskaper upplever 

istället ofta motgångar som hotande eftersom deras (upplevt konstanta) grad av 

intelligens eller förmåga riskerar bevisas otillräcklig. 

Ur ett empowermentperspektiv med hänsyn till utsatta personer kan jag också se att 

personer som avsiktligt arbetar med att starta transformativa lärprocesser hos vuxna har 

ett stort ansvar att följa och bistå dem under processen så att inte lärandet uteblir på 

grund av bristande personliga resurser. Askheim & Starrin (2008) påtalar att 

medvetandegörandet om maktlöshet som kan avsett som ett första steg att frigöra sig 

från denna, medför alltid en risk att väcka eller öka känslan av maktlöshet hos 

individen.  

Slutligen vill jag uppmärksamma eller påminna om att transformativt lärande inte ska 

missförstås som att det syftar till att människor ständigt ska förväntas förändras på 

djupet. Snarare visar arbetsmarknadens flexibilitet och krav på behovet av att skaffa sig 



 

24 

 

en fast punkt eller välgrundad övertygelse att navigera efter, vilket några av 

respondenterna kanske har funnit i sin kristna tro. Även ett förhållningssätt av 

kontinuerlig kritisk reflektion har en funktion av att orientera sig i tillvaron, vilket 

respondenterna visar på när de reflekterar över vilka konsekvenser de egna handlingarna 

kan förväntas få och om de egna beteendemönstren leder mot de mål man satt upp. 

Resultaten ger också exempel på förändringar som resulterar i empowerment i form av 

kraft att stå emot andra människors åsikter. Liksom empowerment kan vara både en 

process och ett resultat av en process, kan trygghet ses både som en förutsättning för 

transformativt lärande och resultatet av ett sådant lärande. Personerna använder sin 

nyvunna trygghet och empowerment till att ta ansvar gentemot andra människor och för 

att förmedla det man lärt sig till andra.  

Slutsatser 

Kärnan i den kompetens respondenterna upplever att de utvecklat genom transformativt 

lärande kan skulle kunna sammanfattas under temat empowerment. Tryggheten och 

upplevelsen av att veta vem man är och vilket mål man har framhålls som viktigt för att 

känna sig trygg på arbetsmarknaden. Empowerment, upplevelsen av att ha makt och 

styrka att påverka sin situation, är inte bara en förutsättning som motiverar till fortsatt 

lärande och åtgärder för att utveckla kompetensen. Denna empowerment är också i sig 

en kompetens, en personlig tillgång, i arbetslivet. De krav som dagens arbetsmarknad 

ställer på individen är att välja vart man vill, styra sin väg ditåt och själv ta ansvar för 

livsprojektet, förhålla sig till förändringar och hänga med i utvecklingen. 

Respondenternas berättelser ger exempel på hur man som individ kan påverka och styra 

sitt eget liv genom att välja hur man förhåller sig till situationer och relationer, även när 

man inte rår på yttre strukturer. Detta verkar utgöra en kompetens som också utvecklas 

och förfinas genom livserfarenheter hos de personer som reflekterar över sina egna 

handlingar och motiv, vad de vill och vart de egna handlingarna kan förväntas leda. Ett 

mål eller en personlig övertygelse om vad man vill och vem man är har hjälpt 

respondenterna att se tillfälliga motgångar eller obekvämligheter i ett större perspektiv 

och ta vara på lärdomarna i livserfarenheter och feedback för att fortsätta lära och 

utveckla sin kompetens. Sammanfattningsvis har de beskrivna livserfarenheterna lett till 

transformativa lärprocesser eftersom respondenterna efter dessa erfarenheter fått en ny 

syn på sig själva. Lärandet har framför allt resulterat i att respondenterna känner sig mer 

trygga som personer, vilket de också upplever har gett en ökad upplevelse av trygghet 

på arbetsmarknaden. Respondenterna har utvecklat kompetens som de har nytta av i 

arbetslivet genom att hitta sätt att förhålla sig till sig själv och andra människor. De är 

medvetna om hur de lär sig nya förhållningssätt. Livserfarenheter tillvaratas också för 

ständig utveckling av kompetensen utan omvälvande transformativa lärprocesser genom 

ett kontinuerligt förhållningssätt av kritisk reflektion.  
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Bilaga I 

 

 

Inbjudan till tilltänkta deltagare i studien 

 

Hej! 

Nu står jag inför min sista uppgift på min väg mot att bli beteendevetare!  

Och nu behöver jag hjälp. Kanske du kan tänka dig att låt mig intervjua dig en kort 

stund den kommande veckan lördag-tisdag 9-12 maj? Dina erfarenheter kan göra någon 

annan rikare! 

Jag vill be dig beskriva något du lärt dig av en händelse eller av en tid i ditt liv. När du 

lärde dig något nytt om dig själv eller om någon viktig del av livet. Det kan ha startat i 

en utbildningssituation men det kan också ha varit något annat som fick dig att börja se 

dig själv eller något annat på ett helt nytt sätt, så att du nu har med dig nya 

insikter/erfarenheter som du har med dig nu i privatlivet och/eller i yrkeslivet. Jag vill 

be dig berätta om detta - stort eller litet!! En intervju tar bara 15-30 minuter och du kan 

välja om du vill möta mig på en allmän plats som ett café (jag bjuder :-)) eller om du 

föredrar att jag kommer hem till dig. Jag ställer ju frågor så du behöver inte på förhand 

tänka ut vad du vill säga eller avgöra vad som är intressant.  

Både i intervjun och i studien som helhet följer jag Vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer. Ditt deltagande är frivilligt, du kan när som helst avbryta intervjun eller välja 

att inte svara på någon fråga. Du är anonym och de uppgifter du lämnar behandlas 

konfidentiellt. Eventuella citat kommer jag att använda med eftertanke och försiktighet 

och vid behov kan detaljer ändras för att bevara din anonymitet. Resultatet är endast för 

forskningssyften. 

/Jessica 

 





Bilaga II 

 

 

Intervjufrågor som ställdes till samtliga respondenter, dock med lite varierande 

formuleringar. 

Har du någon upplevelse i ditt yrkesliv (eller i vardagslivet) som har resulterat i 

lärande/erfarenheter som förändrat dig som person? Vad hände? På vilket sätt 

påverkade det dig? 

På vilket sätt ser du saker du annorlunda nu jämfört med innan det hände (innan 

lärprocessen)? Har du med dig detta som en tillgång i ditt yrkesliv idag? På vilket sätt? 

(Eller om lärprocessen startade i en arbetssituation: Har du med dig det privat?) 

Om du skulle söka ett nytt jobb idag, skulle du känna att du har det här med dig som en 

del av din kompetens? På vilket sätt? Om arbetsgivarens val stod mellan dig och en 

anna person med samma utbildning och arbetslivserfarenhet som du, vad skulle du säga 

är din personliga kompetens som är resultatet av den händelse du berättat om? 

På vilket sätt kan du förmedla till andra vad du lärt dig? 

 

 


