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Abstrakt: Kompetenskraven i samhället och på företag som vill vara 
konkurrenskraftiga ändras och det blir viktigt för företagen att satsa på 
lärande och kompetensutveckling hos medarbetarna för att de ska kunna möta 
förändringarna, undvika stress och ohälsa samt uföra ett kvalificerat arbete. 
Det är många komponenter som ska spela inför att ge effekt på medarbetarnas 
lärande. Arbetstrivseln har de senaste decennierna fått stor betydelse när det 
gäller företagens konkurrenskraft. Syftet med undersökningen är att 
undersöka arbetstrivselns betydelse för lärande på arbetsplatsen. 
Undersökningen genomfördes med hjälp av sex medarbetare och en chef på 
ett företag med generellt hög arbetstrivsel. Genom intervjuer och en 
djupintervju berättade informanterna hur de upplever lärande. 
Undersökningen visar att det finns stöd för att arbetstrivseln är betydelsefull 
för de anställdas lärande. Flera faktorer är betydelsefulla för lärande på 
jobbet. Arbetsplatsen med ledningen och det klimat som råder är viktiga för 
arbetstrivseln och för lärande genom att skapa förutsättningar som främjar 
dem båda, vilket generar medarbetare som trivs, är drivkraftiga och vill lära.  
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Abstract: It is important for the competitiveness of companies to invest in 
the employees’ learning and skills development, especially so for meeting 
changes in demands on competence in society and in companies. Modern 
employees need to be able to face changes, avoid stress and illness, and doing 
a qualified job. Many components matter and generate a positive effect on the 
employees’ learning. Job satisfaction has been a significant ambition in terms 
of business competitiveness and it plays an important role in working life. 
The aim of the study is to investigate the importance of job satisfaction during 
workplace learning. The study was conducted with the help of six employees 
and a manager at a company with generally high job satisfaction. I 
interviewed the employees about their experience of workplace learning. The 
study supports the contention that job satisfaction is important for the learning 
experience. It also showed that several factors interact during workplace 
learning processes. Management and environment generate serious impact on 
job satisfaction and learning by creating conditions that promote employees 
who are happy, driven and eager to learn. 
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Inledning 
För att kunna nyttja vår potential, aktivt delta i samhället och samtidigt ha en chans att lyckas 
på en arbetsmarknad i förändring behöver vi utveckla våra kompetenser och färdigheter 
(Figel, 2013). Vi behöver också ett lärande om hur vi med ökad informationshantering och 
tillgänglighet ska hitta balansen med arbete och vila, positiv och negativ stress, dvs. 
kombinera denna ökning med välbefinnande och hälsa (Ellström & Kock, 2008). När det 
kommer till medarbetarnas hälsa och arbetstrivsel har t.ex. en god psykosocial arbetsmiljö 
visat sig spela en stor roll (Rubenowitz, 2004) och just arbetstrivsel är även något som fått 
mer fokus de senaste decennierna (Abrahamsson, 2011). Det finns många frågor att ställa 
kring sambandet mellan de anställdas lärande och den psykosociala arbetsmiljön. Jag vill 
studera arbetsplatslärande på en som det verkar hälsosam och produktiv arbetsplats. Genom 
att anlägga ett hälsofrämjande perspektiv på den undersökta arbetsplatsen sätter jag fokus på 
de så kallade friskfaktorerna, d.v.s. egenskaper på arbetsplatsen som fungerar och stärker de 
anställda.  En viktig sådan friskfaktor är att medarbetarna lär, får ny kunskap och nya 
kompetenser för att möta arbetslivets växlande krav.   

En utmaning företagen står inför idag är kompetensförsörjning. Många verksamheter har 
blivit kunskapsintensiva och ett kompetensglapp framkallar stress och ohälsa hos 
medarbetarna samt ger bristande kvalitet i verksamheten. En viktig utmaning för att lärande 
på arbetsplatser och satsningar på kompetensutveckling ska få en nyckelroll är att företagen 
utvecklar de anställda genom att motivera, skapa engagemang och lojalitet, men också genom 
att ge medarbetare möjlighet att växa och utvecklas i sin yrkesroll. Medarbetarna behöver 
både lärande i det dagliga arbetet som ger kompetens och yrkeskunnande. Men de behöver 
också teoretisk kunskap för att förstå arbetet, kvalificerad problemlösning och fortsatt lärande 
(Ellström, 2011). Många års forskning visar att satsningar på lärande och 
kompetensutveckling kan ge både medarbetaren och företaget positiva effekter. Förutom att 
satsningarna ofta är en effektiv väg till förbättrade kunskaper, färdigheter och ett ökat 
yrkeskunnande hos medarbetaren ger de effekt i form av t ex. intresse för att lära nytt, 
självförtroende och engagemang i arbetet och ökad arbetstrivsel. Istället för att nyrekrytera 
kan företaget utveckla och motivera befintliga medarbetare med nya arbetsuppgifter och ett 
större ansvar, vilket i sin tur bidrar till en ökning av organisationens interna kompetens och 
därmed förmågan till omställning och förnyelse. Arbetsplatslärande och kompetensutveckling 
blir också viktiga för företagen när det kommer till att stå sig i konkurrensen med andra 
företag. Flera studier av satsningar på arbetsplatslärande och kompetensutveckling visar att 
företag och organisationers satsningar på utbildning och kompetensutveckling haft sin grund i 
ett ökat konkurrenstryck som lett till affärsmässiga eller tekniska förändringar (t ex. 
produktutveckling). Dessa förändringar har skapat en kunskapsklyfta mellan den kompetens 
som efterfrågas och den kompetens som finns bland personalen och har på så sätt lett till en 
satsning på kompetensutveckling genom lärande (Ellström, 2011). 

Ökade möjligheter till lärande och kompetensutveckling beskrivs och upplevs som en viktig 
utmaning för företagen. För att satsningen ska ge den effekt som önskas behövs både kunskap 
och kompetens gällande hur satsningen ska genomföras. Förutom traditionella 
utbildningssatsningar behövs stödjande miljöer och främjande av lärande genom strategiska 
och långsiktiga satsningar som är integrerade i andra utvecklingsfrågor inom företaget 
(Ellström, 2011). Det handlar även om hur företaget fördelar arbetet, hur de tar vara på de 
anställdas kompetens samt utvecklar en kompetent och engagerad personal (Ellström, 2010).  
En viktig förutsättning för en effektiv och konkurrenskraftig organisation blir ledningens vilja 
och förmåga att utveckla en positiv företagskultur som tar vara på de personella resurserna 
inom företaget. Organisationens förutsättningar att ta vara på medarbetarnas kunskap, 
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kompetens, motivation och handlingsutrymme på ett öppet sätt gagnar såväl organisationen 
som medarbetarna (Rubenowitz, 2004). De senaste decennierna har arbetsorganisationen, 
medarbetarna och den psykosociala arbetsmiljön fått allt större betydelse i diskussioner om 
företagens möjligheter till konkurrens, tillväxt och överlevnad. Utvecklingen har gått från att 
betrakta arbetsmiljö som ett område för åtgärder till att betrakta arbetsmiljö som ett område 
för arbetsplatslärande och även för ledningens strategiska utveckling (Abrahamsson, 2011). 
En stor del av forskningen under senare år har gällt arbetslivet och arbetsplatsen som miljö 
för lärande, t.ex. arbetsvillkorens betydelse för lärande, utveckling och synen på utbildning 
(Ellström, Löfberg & Svensson, 2005). 

Bakgrund  
Enligt Granberg (2004) ses lärande idag utifrån processer som innebär en konstant 
förändring av individens sätt att tänka, uppfatta och förstå. Två olika definitioner som styrker 
detta är Kolbs (1984, s. 38) konstruktivistiska del av lärprocessen som innebär att ”lärande är 
den process där kunskap utvecklas genom att erfarenhet omvandlas” och Ellströms (1992, s. 
67) kontextuella del av lärprocess som innebär att ”med lärande avses här relativt varaktiga 
förändringar hos en individ som ett resultat av individens samspel med sin omgivning”. Kolb 
(1984) fokuserar på att individen konstruerar sin egen kunskap genom att tänka själv utifrån 
sina erfarenheter medan Ellström (1992) fokuserar på att lärande sker i ett socialt eller 
kulturellt sammanhang som kunskapen inte kan frigöras ifrån. Båda dessa resonemang 
kompletterar varandra och ger en helhetsbild av hur lärande sker. Utifrån detta väljer jag att 
se på lärande som en konstant process som individen konstruerar i samspel med sin 
omgivning.  

Följande begrepp i detta avsnitt tar upp olika sätt och förutsättningar för att främja 
medarbetarnas lärande. Kompetensutveckling är ett omfattande begrepp för de olika typer av 
planerade åtgärder som kan användas för att påverka arbetsplatsens utbud av kompetenser 
(Ellström, 1992). Det kan vara på organisationsnivå som t.ex. rekrytering, befordran och 
omstrukturering av personal, eller handla om olika former av utbildning som formell 
utbildning (både extern och intern), icke-formell utbildning som t.ex. projektarbete, 
studiecirklar eller spontant lärande genom erfarenhet i utövandet av arbetet. Även mer 
planerade förändringar som arbetsutveckling, arbetsrotation och arbetsgrupper infattas i 
kompetensutvecklings-begreppet (Svensson, 2009). Ett annat begrepp är arbetsplatslärande 
som handlar om att leda och organisera lärande och kompetensutveckling på arbetsplatsen 
(Kock, 2010). Arbetsplatslärande kan ses som en modell för lärande eller snarare ett 
förhållningssätt till lärande på arbetsplatsen. Ett hållbart arbetsplatslärande behöver bygga på 
både yrkesspecifika och situationsanpassade kunskaper liksom på generella kunskaper om 
orsak och verkan. Därutöver behöver arbetsplatslärandet utvecklas utifrån en väl underbyggd 
branschkännedom och omvärldskunskap. Det är ett handlings- och utvecklingsinriktat 
perspektiv på kunskap som gör arbetsplatslärande intressant för arbetsgivare, anställda och 
potentiella anställda och som gör det naturligt att utgå från arbetsplatsen som en arena för 
lärande kopplat till utveckling av verksamhet och organisation. På så sätt kan arbetsplatsen 
bli en lärmiljö där arbetstid kan ses som lärtid. Anställdas lärande kan baseras på erfarenheter 
och kopplingen mellan teori och praktik kan ske på ett naturligt sätt där deltagarna direkt kan 
tillämpa de kunskaper som de tillägnat sig i sin arbetsvardag och utbildningen som 
genomförs upplevs som meningsfull. Det är ett fokus på arbetsplatslärande och aspekter av 
organisering och stödfunktioner för lärande där formellt lärande och informellt lärande 
kombineras (Florén & Wallin, 2013). I studien använder jag begreppet arbetsplatslärande och 
lärande i arbetet. De går under samma definition. Även lärande i arbetet och 
kompetensutveckling innebär att lärande sker i samband med arbete och kan innebära lärande 
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genom t.ex. nya arbetsuppgifter, projektarbete, samarbete, utveckling och utbildning. 
Kompetensutveckling inkluderas i lärandebegreppet i denna studie. Lärande leder till 
utveckling av kompetens och höjer därmed kompetensen. 

Hur medarbetaren trivs på arbetet handlar om den psykosociala arbetsmiljön som innebär 
medarbetarens samspel med omgivningen, påverkan av arbetsmiljön, men även hur 
medarbetaren utvecklas av och utvecklar arbetsmiljön utifrån ett helhetsperspektiv som 
inkluderar människan, arbetsmiljön och arbetets organisering. Arbetsmiljön omfattar 
individens interaktion med alla delar i arbetssituationen (Thylefors 2008, Abrahamsson, 
2011). Att människor blir friska av att vara på jobbet, trivs, har inflytande och får utvecklas 
och lära tillsammans är en grundläggande del av en hållbar, innovativ, effektiv och lönsam 
arbetsorganisation och även av ett välfungerande näringsliv och samhälle (Abrahamsson 
2011). Utifrån detta vill jag förtydliga att jag i följande arbete kommer att fokusera på 
arbetstrivseln när jag pratar om den psykosociala arbetsmiljön.  

Problemformulering, syfte och frågeställning  
Kompetenskraven i samhället och på företagen som vill vara konkurrenskraftiga ändras. En 
förändring av medarbetarnas kompetens som följer de ökade kraven gör att fler kan undvika 
ett kompetensglapp som leder till stress och ohälsa hos medarbetarna samt bristande kvalitet i 
verksamheten. Satsningar på lärande och kompetensutveckling kan ge medarbetarna och 
företaget positiva effekter. För att önskad effekt ska uppnås behövs det förutom traditionella 
utbildningar byggas upp stödjande miljöer och främja lärande genom strategiska och 
långsiktiga satsningar som är integrerade i övriga utvecklingsfrågor i företaget. Det är många 
komponenter som ska spela in för att ge effekt på medarbetarnas lärande. Den psykosociala 
arbetsmiljön, mer bestämt arbetstrivseln, har de senaste decennierna fått stor betydelse när det 
gäller företagens konkurrenskraft. Syftet med studien är att utöka kunskapen om vilken 
betydelse arbetstrivseln har för lärande. Frågeställningarna jag utgår ifrån är: Hur upplever 
medarbetarna att de lär på en arbetsplats med hög trivsel och hur ser lärande ut på en 
arbetsplats där de anställda generellt sett trivs och mår bra? 

Tidigare forskning  
Rowden och Ahmed, (2000); Rowden (2002) och Rowden och Conine (2005) har undersökt 
aspekter av arbetsplatslärande, formell, informell och tillfälligt lärande, och i vilken 
utsträckning dessa gick att relatera till arbetstrivsel. De undersökte även hur medarbetarna 
upplevde graden av arbetsplatslärande och arbetstrivsel som fanns på arbetsplatsen. Samtliga 
genomförde surveyundersökningar, baserade på samma mätinstrument, på företag som 
kategoriseras inom små och medelstora (SME) företag och fann väldigt lika resultat, vilka jag 
presenterar nedan under respektive studie. Undersökningarna kompletterar, bekräftar och 
validerar således både resultaten och instrumenten ytterligare även om de är utfärdade i olika 
länder och utspridda på olika världsdelar. Eftersom de är ganska lika väljer jag att presentera 
två av dem som jag själv tycker är mest relevant för min studie. 

Rowden och Ahmed (2000) är den första kända studien som undersökt arbetsplatslärande i 
små företag och som även beskrivit sambandet mellan arbetstrivsel och arbetsplatslärande. 
Undersökningen genomfördes på 5 SME företag i Malaysia. Resultatet visade att dessa 
företag hade både hög nivå av arbetsplatslärande och arbetstrivsel samt att det även fanns ett 
starkt samband dessa emellan. Medarbetarna värderade tillfälligt lärande högst, tätt följt av 
informellt lärande och formellt lärande. Undersökningen visade även att informellt lärande 
relaterades högst till den totala arbetstrivseln och att sedan både tillfälligt- och formellt 
lärande relaterades strax därefter. Även om studien även påvisar att andra faktorer påverkar 
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arbetstrivseln har ingen annan studie tidigare direkt kunnat binda en sådan nöjd arbetsgrupp 
till det lärande som sker inom arbetsplatsen. Medarbetarna i dessa företag rapporterade en 
känsla av arbetstrivsel överlag och där de dessutom tillskrev en stor del av sin arbetstrivsel 
till alla de möjligheter till lärande på arbetet som fanns. Även att bli uppskattad för sitt arbete, 
trivas med arbetsplatsen och sina kollegor var viktiga delar av arbetstrivseln.  

Trots att jag använder en annan metod är dessa fynd relevanta för min studie då studierna 
stödjer att det finns en relation mellan arbetstrivsel och arbetsplatslärande vilket blir 
intressant för mig som undersöker arbetstrivselns betydelse för lärande. Företaget jag 
undersöker kategoriserar sig även under SME företag som dessa tidigare studier är baserade 
på. Genom att jag genomför intervjuer istället för enkäter kan jag få en djupare förståelse för 
hur medarbetarna upplever lärande på arbetsplatsen samt vad de lär, genom att ställa 
relevanta följdfrågor. Vilket gör att min studie kan bidra med ytterligare en nivå i detta 
sammanhang och utreda arbetstrivselns betydelse för lärande. Medarbetarna i min 
undersökning lyfte fram lärande i arbetet framför formell utbildning vilket även Rowden & 
Ahmed (2000):s medarbetare har gjort, då de värderade tillfälligt lärande högst, tätt följt av 
informellt lärande framför formellt lärande. Även om jag inte undersökt i vilken grad mina 
medarbetare värderar dessa olika lärande framkommer det tydligt att de värderar att lära i 
arbetet framför lära genom t.ex. kurser och utbildningar. Medarbetarna som deltog i Rowden 
& Ahmed (2000):s studier indikerade en mycket stark känsla av att vara nöjda med det arbete 
de utförde. Studien stödjer att bli uppskattad för sitt arbete, och att trivas med arbetsplatsen 
och sina kollegor är en betydande del av arbetstrivsel och att arbetsplatslärande bidrar 
avsevärt till dessa aspekter av arbetstrivseln. Vilket även framkommer i min studie och 
förhåller sig till min studie på det sättet att jag också undersöker arbetstrivsel och lärande 
men skiljer sig på det sätt att jag undersöker arbetstrivselns betydelse för lärande och inte 
tvärt om. 

Rowden och Conine (2005) genomförde sin surveyundersökning på 13 mindre banker i USA 
och även denna undersökning visade att det fanns starka kopplingar mellan arbetsplatslärande 
och arbetstrivsel. Denna undersökning hade högst samband mellan lärande och arbetstrivsel 
av dessa tre undersökningar. Den visade att medarbetarna upplevde hög arbetstrivsel och att 
samtliga tre typer av lärande förekommer i hög grad inom företaget. Samtliga typer av 
lärande visade på en positiv relation till arbetstrivsel, men framförallt fastställer även denna 
undersökning vikten av det informella och det tillfälliga lärandet snarare än det formella 
lärandet. Det informella lärandet visade ett mycket högt samband med arbetstrivseln tätt följt 
av det tillfälliga lärandet. Även om det formella lärandet hade lägst samband med 
arbetstrivseln av dessa tre hamnade det inte allt för långt efter. Även i denna undersökning 
kan således stor del av medarbetarnas arbetstrivsel hänföras till möjligheter till lärande på 
arbetet. Dessutom rapporterade medarbetarna också en känsla av total tillfredsställelse i 
arbetet med erkännande, arbetsglädje, förmåner, och stödjande arbetsmiljö som en stor del av 
deras uppfattning av arbetstrivsel. Undersökningen indikerar att formellt lärande, mer är ett 
lärandeverktyg och att informellt- och tillfälligt lärande är de mer genomgripande typerna av 
lärande på arbetsplatsen.  

Rowden och Conine (2005):s medarbetare värderar informellt- och tillfälligt lärande framför 
formellt lärande, vilket medarbetarna i min undersökning också ger tydliga indikationer på. 
Även om jag inte undersöker i vilken grad medarbetarna i min undersökning värderar dessa 
olika typer av lärande, framkommer det tydligt att de värderar att lära i arbetet framför att gå 
på formella utbildningar. Min undersökning indikerar vidare att det förekommer  många olika 
typer av lärande och möjligheter till lärande och att det anses viktigt både från medarbetarnas 
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och ledningens håll, vilket även är fallet i Rowden och Conine (2005):s undersökning där det 
visar sig att samtliga tre typer av lärande förekommer i hög grad inom företaget och att stor 
del av medarbetarnas arbetstrivsel kan hänföras till möjligheter till lärande på arbetet. 
Medarbetarna indikerar även en mycket stark känsla av att vara nöjda med det arbete de 
utförde. De rapporterade även en känsla av total tillfredställelse i arbetet med bla arbetsglädje 
och stödjande arbetsmiljö som stor del av deras uppfattning av arbetstrivsel. Studien stödjer 
att bli uppskattad för sitt arbete, och att trivas med arbetsplatsen och sina kollegor är en 
betydande del av arbetstrivsel och att arbetsplatslärande bidrar avsevärt till dessa aspekter av 
arbetstrivseln. Vilket även min studie påvisar där medarbetarna upplever att arbetsplatsen 
främjar trivsel och lärande och att de upplever både en hög trivsel och stor möjlighet till 
lärande.  

Boverie, Grassberger och Law (2013) menar på att det är läge att utveckla arbetsplatser som 
är humana, positiva och utmanande och menar vidare att arbetsplatser som vill konkurrera på 
den globala marknaden behöver ha medarbetare som kommer till arbetet med positiv energi 
och samtidigt har en arbetsplats som möter deras entusiasm med ett intressant arbete, bra 
stödsystem och positiva ledare. De utgår ifrån att människan är en lärande organism och att 
vår glädje på arbetet påverkas av vår förmåga att lära vilket innebär att vi behöver en 
arbetsplats som tillhandahåller kontinuerligt lärande, utmaningar och belöningar. Det handlar 
inte bara om att kika på hur vi lär, utan att vara medvetna om att vi är födda för att lära, förstå 
och söka i självuppfyllande syfte. Med betoning på positiv arbetsplats och med förståelsen att 
vi som människor har ett grundläggande behov av att kontinuerligt lära, skapas en möjlighet 
att se över kopplingen mellan att hjälpa medarbetarna att lära samt lärandets roll i nuvarande 
organisationsutveckling och motivation hos medarbetaren. Artikeln tar upp att 
undersökningar visar att medarbetare som brinner för sitt arbete, känner så för att de konstant 
lär sig, både från misstag men även från andra källor, vilket i sin tur hjälpte dem att utveckla 
högre självtillit. Här har organisationen och ledarskapet en avgörande roll för att skapa 
förutsättningar för kontinuerligt lärande och att ta tillvara på medarbetarnas passion. Området 
för arbetsplatslärandet tenderar enligt författarna att handla mycket om det formella lärandet, 
där organisationerna istället, i en tid av ständigt förändrad kunskap, borde lägger mer fokus 
på att bygga upp lärandemiljöer och ett lärande tankesätt. En positiv och human arbetsplats 
hjälper medarbetarna att hitta lämplig nivå av utmaning i arbetet och inkluderar 
utvecklingsplan, mentorskap, coaching, arbetsrotation och tillräcklig utbildning så 
medarbetarna utvecklar sina kompetenser och kunskaper för att på ett tillfredställande sätt 
kunna möta utmaningarna.  

Boverie, Grassberger och Law (2013) tar upp vikten av den positiva arbetsplatsen och 
arbetsplatslärande och menar att medarbetare som brinner för sitt arbete bl.a. känner så för att 
de konstant lär sig. Medarbetarna i min undersökning indikerar att de brinner för sitt arbete, 
känner att de lär sig varje dag och upplever att de arbetar på en arbetsplats som främjar trivsel 
och lärande. De trivs på arbetsplatsen som tar till olika sätt för att främja lärande. Där både 
formellt- och informellt lärande bejakas men där störst fokus för lärande på arbetsplatsen 
upplevs hamna på det informella lärandet.  

Teori  
För att få svar på min frågeställning om hur medarbetarna upplever att de lär på arbetsplatsen 
har jag valt att använda Ellströms (1992; 1996; 2004; 2013) teorier kring lärande som stöd 
vid tolkning d.v.s., anpassningsinriktat - och utvecklingsinriktat lärande, handlingsutrymme 
samt informellt och formellt lärande. Dessa teorier känns relevanta då min studie handlar om 
lärande, organisationer och medarbetare.  



	 6

Anpassningsinriktat lärande, även kallat produktivt- eller rutinbaserat lärande, präglas av 
förutbestämda planer som har tydliga målsättningar, metoder och värderingar för individuellt 
lärande. Även om det finns ett litet utrymme för medarbetaren att påverka innehåll och 
tillvägagångsätt förväntas hen producera resultat utifrån de givna förutsättningar som finns 
(Ellström 2004; Folkesson, 2005). Det handlar i huvudsak om att lära sig redan existerande 
sätt att tänka, tolka, handla, värdera och hantera olika verktyg (Granberg, 2010). För att 
främja ett så effektivt och tillförlitligt handlande som möjligt reduceras tanke- och 
handlingsmönster inom och mellan medarbetarna i verksamheten för att så snabbt som 
möjligt lära sig att behärska givna metoder och rutiner för att lösa arbetsuppgifterna och få 
upp ett flyt i arbetet (Ellström, 2013). Detta innebär att medarbetaren anpassar sin kompetens 
efter förutbestämt innehåll och utrymmet för att ifrågasätta de faktorer som exempelvis styr 
lärande minimeras (Granberg 2004). Detta är en nödvändig form av lärande inom arbetslivet 
för att kunna behärska grundläggande principer och regler och hantera återkommande 
problemsituationer, men det är inte bra om lärandet begränsas till denna typ av bemästrande 
av rutiner eftersom det inte medverkar till problemlösningsförmåga eller kreativitet 
(Folkesson, 2005) 

Som kontrast till detta står utvecklingsinriktat lärande, även kallat kreativt lärande, som 
innebär att medarbetaren antas ha ett ifrågasättande och kritiskt reflekterande förhållningssätt 
till både sina egna invanda förhållningssätt, kunskaper och handlingsmönster och till den 
uppgift eller situation hen står inför. Det innebär att medarbetaren lär sig att utforska och 
pröva alternativa synsätt och arbetssätt för att kunna möta nya situationer och krav. Det leder 
till utveckling av nya sätt att tänka, tolka och handla praktiskt (Granberg, 2010). Vid 
hanteringen av komplexa situationer och problem blir det första steget snarare att identifiera 
och definiera vilken situationen, uppgiften eller problemet är, istället för att hitta lösningen 
direkt. Det handlar om att skapa förutsättningar för variation och mångfald i tanke och 
handling inom t.ex. verksamheten, arbetslaget eller projektet, vilket innebär ett kollektivt 
handlande och lärande som ställer krav på risktagande och acceptans för misslyckande, 
förmåga till kritisk analys samt möjligheter och resurser att experimentera och praktiskt pröva 
olika handlingsalternativ (Ellström, 2013) Detta lärande innebär att individen eller gruppen 
lär sig att formulera problem, tänja på gränser och utnyttja den autonomi som finns i 
situationen. Istället för att enbart lösa problem och ställa sig frågan: Hur? leder det 
utvecklingsinriktade lärandet även till frågor om: Vad? och varför? En kultur som möjliggör 
ett utvecklingsinriktat lärande är där medarbetarna uppmuntras att ifrågasätta etablerade 
tankesätt och rutiner samt kritiskt reflektera över det som sker i verksamheten. I ett 
utvecklingsinriktat och kreativt lärande utvecklas nya kunskaper och nya arbetssätt prövas, 
vilket främjar individens utveckling (Ellström, 2004; Folkesson, 2005). För att ett kreativt 
lärande ska kunna ske behöver förutsättningar skapas i form av tid och utrymme för 
reflektion av nya idéer och tankar (Ellström, 1996). 

Anpassningsinriktat- och ett utvecklingsinriktat lärande kan ses som motpoler till varandra 
men bör istället ses som samexisterande och komplement till varandra där den ena eller andra 
aspekten kan dominera eller vara mindre framträdande beroende på situation och de 
förutsättningar som råder. En rimlig balans mellan dessa två är att föredra både för 
medarbetaren och för verksamheten (Ellström, 2013). Det är t.ex. viktigt med arbetsuppgifter 
som växlar mellan rutin (anpassningsinriktat lärande) och reflektion (utvecklingsinriktat 
lärande) i form av både välkända och rutinmässiga uppgifter och nya och okända 
problemsituationer. Vilket kan belysas med nedan exempel. För att effektivt kunna utföra de 
vardagliga rutinmässiga uppgifterna har vi ett rutinbaserat handlande. Ibland kan dock rutiner 
hindra nytänkande och för att kunna förnya krävs att medarbetarna ifrågasätter uppgifterna 
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och målen samt vågar ta risker. Även om det kan tyckas att ett reflektionsbaserat handlande 
är det mest positiva för arbetsplatsen kan det dock även medföra stress hos medarbetarna pga. 
för höga ambitionskrav och för mycket fokus på individen (Ellström, 1996), vilket stärker 
vikten av balans mellan dessa aspekter på lärande. Anpassningsinriktat lärande kan ses som 
ett bra inlärningssätt för t.ex. nyanställda när de ska lära sig olika uppgifter. När de sedan har 
lärt sig uppgifterna kan ett mer utvecklingsinriktat lärande träda i kraft, i form av att 
experimentera och prova på för att kunna utveckla nya handlings- och förhållningssätt. Det 
rutinbaserade handlandet kan vara ett effektivt sätt att hantera välkända och återkommande 
uppgifter på, men när det uppstår problem kan istället ett mer reflektivt handlande krävas. 

I samband med anpassningsinriktat- och utvecklingsinriktat lärande är det även av vikt att ta 
upp aspekten handlingsutrymme, vilket innebär de olika grader av frihet som medarbetaren 
har när det kommer till val och tolkning av uppgifter, mål och metoder för att lösa dessa samt 
värdering av resultaten som uppnås. Ett stort handlingsutrymme eftersträvas för effektivt 
lärande i arbetet, ett lågt handlingsutrymme begränsar och är ett hinder för lärande (Ellström 
1996) Handlingsutrymmet är ett av minimikraven för vad som definierar meningsfulla 
arbetsuppgifter och är förknippat med vilja för kompetensutveckling (Hansson, 2005) 
Handlingsutrymmet är beroende av medarbetarens tro på sin egen förmåga (ju större tro, 
desto större handlingsutrymme) samt det utrymme som ges på arbetsplatsen för medarbetaren 
att ta beslut och påverka sin omgivning. Det kan handla om arbetssätt, arbetstempo, 
förläggning av arbetstider, mål kring uppgiften och att omsätta planer till verklighet. Hur väl 
den enskilde kan påverka omgivningen, vågar experimentera med handlingsalternativ och gå 
utanför arbetsbeskrivningen bestäms av den enskildes kunskaper, färdigheter, motivation och 
tron på den egna förmågan (Ellström 1996).  

Ytterligare en nivå av lärande är det informella och det formella lärandet. Det mesta av en 
individs lärande sker informellt, lärandets processer är en stor del av livet och individen lär 
merparten av all tid hen är vaken (Granberg, 2004). Det informella lärandet syftar på det 
lärande som sker till vardags i livet och i arbetet (Ellström, 1996). Det informella lärandet i 
arbetet kan ske både medvetet genom t.ex. handledning, deltagande i projekt eller nätverk och 
omedvetet genom erfarenheter utifrån utförande av arbete och kan mer ses som en bieffekt av 
andra aktiviteter (Ellström, 2004). Informellt lärande betecknar det mer omedvetna, osynliga 
lärandet som sker parallellt med arbetet och som resulterar i förtrogenhet och tyst kunskap 
snarare än artikulerbar kunskap (Granberg, 2010). Det formella lärandet är marginellt i 
jämförelse och sker inom ramen för planerade och organiserade utbildningssatsningar såsom 
formella utbildningar i anslutning till arbetet och handlar primärt om att sprida kunskap 
(Ellström, 2004). Det formella lärandet kan sammanfattas genom grundskola, gymnasium, 
universitet, företagsutbildning och övrig utbildning (Granberg, 2004). Ett problem med 
utbildningar, kurser och mer formella läraktiviteter kan vara att de utgår från arrangörernas 
uppfattning om lärande och kunskap, vilket ibland kan innebära en syn på kunskap som 
substans och lärande som inlärning (Granberg 2010). Då kombinationen mellan formellt och 
informellt lärande utgör grunden för att göra ett bra arbete (Ellström, 2004) är det av stor vikt 
att de satsningar på lärande som sker på arbetsplatserna främjar båda aspekterna 

Den teoretiska ramen innefattar lärande och är vald utifrån syfte och frågeställningar. Genom 
teorierna erhålls förståelse om olika aspekter på lärande och ger stöd till att svara på hur 
medarbetarna upplever att de lär på arbetsplatsen och vad de lär, i samspel med kontexten 
som är en arbetsplats där medarbetarna generellt sett trivs och mår bra. En slutsats är att för 
lärandeteorierna spelar arbetsplatsen en stor roll.  
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Metod  

Forskningsansats 
Jag har valt en hermeneutisk ansats då jag vill försöka beskriva, förstå och tolka 
medarbetarnas upplevelse av arbetsplatslärande (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Inom 
hermeneutiken har språket en grundläggande roll då det handlar om att öka förståelse mellan 
människor genom i första hand analys av t.ex. samtal och texter som i mitt fall blir intervjuer 
både i samtal och i text genom transkriberingen (Ödman, 2007).  Hermeneutiken fokuserar på 
interaktion och språk för att förstå situationer utifrån deltagarnas perspektiv och utifrån 
antagandet att verkligheten är socialt konstruerad (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 
Tolkningsmetoder förutsätter en subjektiv handling som alltid görs från en viss aspekt d.v.s. 
vi kan inte ställa oss utanför oss själva när vi studerar verkligheten vilket innebär att vi alltid 
har en förförståelse av det vi tolkar. Det kan vara svårt att redogöra för hela min förförståelse 
då jag inte är medveten om alla faktorer som påverkar de tolkningar jag gör. Min 
förförståelse har bl.a. påverkats av att jag yrkesarbetat i ca 15 år, läst pedagogik samt har ett 
eget intresse för frågor om arbetstrivsel och lärande och därmed skaffat mig kunskaper och 
erfarenheter inom detta. Jag har även viss branschkännedom då jag själv arbetar som konsult 
vilket innebär att jag kan relatera till intervjupersonernas arbetssituation som t.ex. att både 
tillhöra arbetsgivarens och uppdragsgivarens arbetsplats och det som följer med det. Jag kan 
använda min förförståelse för konsultyrket till att fördjupa min intervju genom att ställa 
följdfrågor inom ämnet men samtidigt som jag försöker vara varsam så att jag verkligen 
lyssnar på det som sägs och inte antar saker utifrån mina egna erfarenheter. Hermeneutiken är 
en tolkande metodologi. Det finns inte någon absolut sanning, utan det vi upplever och ser är 
vår egen upplevelse av omvärlden, det viktiga blir därmed tolkningen och förståelsen för 
olika situationer och människor (Ödman 2007). Jag har således antagit en konstruktivistisk 
ontologi d.v.s. att verkligheten är subjektiv och skapas av betraktaren. Hur vi uppfattar 
verkligheten beror på hur vi tänker om den och hur vi kommunicerar med varandra. 
Epistemologin är förstående vilket innebär att all kunskapsinhämtning är subjektiv och att jag 
som forskare tolkar studieobjektet d.v.s. intervjupersonernas upplevelse av lärande på 
arbetsplatsen. Verkligheten tolkas av den som studerar den och all kunskap om verkligheten 
är därför subjektiv (Stensmo, 2009).  

Metod för att samla in data 
Då jag har anlagt ett hälsofrämjande perspektiv ville jag undersöka ett företag där anställda 
generellt sett trivs och mår bra. Jag kom i kontakt med aktuellt företag, som är ett 
konsultföretag inom teckenspråkstolkning, genom att jag tidigare lagt ut en förfrågan via 
sociala medier om tips på arbetsplatser där de anställda generellt sett verkar trivas och må 
bra. Jag fick tips om flertalet företag och kontaktade ett av dem och berättade om vem jag var 
och mitt syfte med intervjuerna. Jag har således genomfört ett bekvämlighetsurval (Hartman, 
2004). Jag är medveten om att mitt påstående om att undersökande arbetsplats generellt sett 
har välmående medarbetare kan verka tveksam, men då resultatet styrker detta höjs 
trovärdigheten i påståendet.  
 
Jag har studerat ett konsultbolag där medarbetarna är ute på olika uppdrag. Ledningen på 
arbetsplatsen valde ut personer att intervjua. Det är svårt att veta hur urvalet har påverkat 
innehållet i intervjuerna. Förhoppningsvis valdes personer ut bland de som fanns på plats just 
den dagen. Det det blev en mix av medarbetare som arbetat flera år och medarbetare som var 
relativt nyanställda. 
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Då mitt intresse låg i att få ta del av så mycket som möjligt av medarbetarnas upplevelse av 
lärande på arbetsplatsen valde jag en halvstrukturerad intervju (Bilaga A och B) som innebär 
att jag har en intervjuguide att luta mig mot men samtidigt har möjlighet till en mer öppen 
och fri intervju (Kvale & Brinkmann, 2009). Via en anställd på företaget fick jag kontakt med 
ansvarig person ur ledningsgruppen som i sin tur hjälpte mig att samordna intervjuerna. Jag 
fick en lista med tider och personer för intervjuer när jag kom, men då det är en konsultfirma 
som det händer mycket kring blev det lite ombokningar på personer som t.ex. skulle ut på 
uppdrag eller blivit sjuka. Intervjuerna genomfördes v. 46, 2013 på plats på företaget och jag 
hade tillgång till två olika rum vi kunde sitta i, ett samtalsrum som hade två fåtöljer snett 
ställda mot varandra, och ett kök där vi kunde sitta kring ett bord och samtala. Jag hade gott 
om tid för varje intervju, så det fanns tid både för småprat innan och efter varje intervju, 
vilket bidrog till en mer avslappnad stämning. Jag genomförde totalt fem intervjuer, varav en 
var en djupintervju. Intervjupersonerna var medarbetare på företaget och hade arbetat olika 
länge, någon bara några månader andra i flera år. Samma frågor ställdes under intervjuerna 
men samtidigt öppnade jag upp för andra frågor under intervjuerna och följde upp om nya 
intressanta ledtrådar dök upp. Djupintervjun innehöll mer omfattande frågor, men jag 
öppnade även där upp för fler frågor och svar. Jag försökte under intervjuernas gång att 
lyssna på vad som sades och hur det sades vilket resulterade i att det blev en del följdfrågor 
främst för att jag ville få tydlighet i vad intervjupersonerna menade men också för att styra 
det inom ämnet samt kontrollera tillförlitligheten i det som sades. Sammantaget flöt det hela 
på som intressanta och trevliga samtal. Samtliga intervjuer spelades in så jag kunde lägga mer 
fokus på ämnet och dynamiken i intervjun, viktiga saker som tonläge, pauser osv. tas upp på 
bandet så det lämnade jag till avlyssningen och transkriberingen. Jag hade även lite tid efter 
varje intervju för reflektion över samtalet som varit och vad jag lärt mig av respektive 
intervju och jag passade på att skriva ner lite anteckningar utifrån mina reflektioner. 
Transkriberingen skedde snarast möjligt efter intervjuerna (senast dagen efter) genom att jag 
spelade upp och skrev av samtliga intervjuer via datorn. Intervjuerna nämndes med 
medarbetare 1, 2 osv för att lättare kunna se vad respektive medarbetare sagt i de olika 
frågorna. De har dock tagits bort vid publiceringen av citaten i resultatet då det var de mest 
talande citaten och inte vem som sagt vad som var viktigast. 
 
Företaget ville inte lämna ut några styrdokument men däremot var de behjälpliga med att 
svara på mina frågor. Jag mejlade ett frågeformulär (Bilaga C) till ansvarig person i 
ledningsgruppen för att få lite bakgrundsinformation om företaget, synen på lärande samt hur 
de arbetar med lärande som jag sedan har ställt mot det som medarbetarna upplever för att se 
om de har samma syn eller om åsikterna går isär. Trots att frågorna ställdes via mejl fick jag 
väldigt uttömmande och tydliga svar som inte behövde någon vidare korrespondens för att 
förstås. 

Metod för att tolka data 
Centralt inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln, som även kan benämnas som 
hermeneutisk spiral, som innebär att det handlar om att göra tankerörelser från del till helhet 
och från helhet till del. Delarna är medarbetarnas upplevelser av lärande och helheten är en 
kännedom om den omgivande kontexten, d.v.s. arbetsplatsen. Del och helhet kan även ses 
utifrån enskilda citat kontra hela intervjun. Sammanhanget är oftast helt avgörande för vår 
tolkning och förståelse, det handlar om omtolkningar och förändringar i samspelet mellan del 
och helhet. Vi skapar ny mening och ny förförståelse genom tolkning och i och med det 
förändras den hermeneutiska cirkeln. Tolknings- och förståelseprocessen är med andra ord 
oändlig då vi alltid kommer att tolka om och nytt och om igen (Ödman 2007).  
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Vid analys av intervjuerna har jag istället för att se på utskrifterna som enbart trycka 
uttalanden försökt att ta vidare det levande samtal som intervjun är och mer gå in i en dialog 
med den utskrivna texten. Det blev då istället en form av fortsättning på det samtal som 
påbörjades vid intervjutillfället och en möjlighet att försöka tillföra, fördjupa och bredda 
meningen i det som har sagts. Jag har läst transkriberingarna flertalet gånger och genom en 
hermeneutisk analys- och tolkningsprocess försökt skapa förståelse för det upplevda lärandet 
på arbetsplatsen och tolka meningen i det som sägs under intervjusamtalen men även försökt 
gå utöver det som sägs för att hitta strukturer och relationer som inte framträder direkt i 
utskriften. Utifrån syfte och frågeställningarna har jag brutit ner svaren och sorterat de i ett 
Excel dokument (fig 1.). Därefter har jag sorterat texten i kortare formuleringar, s.k. 
meningsenheter, och på så vis utkristalliserades teman och rubriker kunde formuleras (Kvale 
& Brinkmann, 2009) De teman jag ganska snart kunde urskilja var trivsel, medarbetarnas 
upplevelser om lärande på arbetsplatsen och lärsituationer, som jag senare kunde analysera, 
tolka och kopplat till de teorier jag valt d.v.s. anpassningsintriktat – och utvecklingsinriktat 
lärande, handlingsutrymme, informellt- och formellt lärande (Ellströms, 1992; 1996; 2004; 
2013)   
 

Intervjufråga område Citat Sammanfattn Tolkning 

Vem tycker 
du har ansvar 
för ditt 
lärande på 
arbetsplatsen? 

Hur 
upplever 
medarbeta
rna 
lärande 

Jag själv helt och hållet. Jag sitter inte och 
väntar på information för då blir det svårt 
för mig när jag står där framme och då är 
det jag som hamnar i skiten. Man får inte 
vara handlingsförlamad 

Tar eget 
ansvar för sitt 
lärande, lär 
för att göra 
ett bra jobb. 

Utsatt arbete, van 
att arbeta under 
press- tar egna 
initiativ till lärande 
– egen drivkraft. 

 
Figur 1, Utklipp från tolkningsdokument 
 
Processen har gått framåt och bakåt, mellan delarna och helheten, likt den hermeneutiska 
spiralen. Växlat mellan medarbetarnas upplevelse av lärande till helheten och kontexten som 
är upplevelsen av arbetsplatsen till att gå tillbaka till lärande på arbetsplatsen. Till exempel 
har det framkommit att drivkraft har betydelse för lärande. Vid genomläsning av 
transkriptionerna återkom att medarbetarna känner eget ansvar för lärande vid flertalet 
tillfällen, både genom att de uttryckligen sagt det men även genom att jag tolkat meningar 
som t.ex. ”om jag t.ex. får reda på att jag ska tolka en föreläsning. Då ringer jag upp 
föreläsaren i fråga och så får jag då skickat material till mig” och ”Självstudier är det jag 
brukar göra. Då läser jag det jag vill lära.” Jag ställde det i relation till alla intervjuer och då 
visade det sig att samtliga mer eller mindre anser sig ha eget ansvar över sitt lärande. Ställde 
mig då frågan varför de anser sig ha ansvar för sitt lärande. Fann återkommande anledningar, 
som handlade om att göra ett bra arbete, känna sig trygg och förberedd, vilja utvecklas. 
Ställde det mot upplevelsen av den omgivande kontexten, d.v.s. arbetsplatsen, samt 
ledningens upplevelse av den samma, och fann en samsyn i att arbetsplatsen både uppmuntrar 
och kräver lärande. Samtliga trivs även väldigt bra. Genom att gå tillbaka ytterligare en vända 
till medarbetarna med ny förståelsen om medarbetarna och arbetsplatsen såg jag att de har ett 
arbete som handlar om att leverera på beställning, de arbetar hårt och ofta under press, är 
högpresterande och har således en stark drivkraft att lära. (Ödman, 2007). Jag har även 
försökt att tänka på att texten ska betraktas som autonom d.v.s. förstås utifrån sin egen 
referensram, vad den själv säger om t.ex. lärande. Jag har i resultatet valt att publicera de 
mest talande citaten, under vissa rubriker finns flera citat för att visa på skillnader eller 
nyanser, som tex följande citat ”Och att de runt omkring en är lyhörda att om man har ett 
behov (utbildning, utveckling) att man kan få det uppfyllt då” och ”Men om jag skulle 
behöver mer tid (inför ett uppdrag) och pratar med min chef så känner jag att jag får den 
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tiden att göra det på. … Jag känner att jag kan säga vad som kan göras bättre osv.” som 
visar på nyanser när det kommer till ett klimat på arbetsplatsen som är viktigt för lärande. Jag 
har även försökt att vara tydlig och beskrivande genom resultatet för att läsaren lättare ska 
kunna följa med i resonemanget i analysen, samt även få större möjlighet att både tolka själv 
samt ta ställning till om mina tolkningar känns rimliga (Ödman, 2007). De fynd jag har hittat 
har formulerats och presenteras i resultatet.  

Validitet och Reliabilitet  
Validitet är en fråga om uppriktighet, djup och fyllighet på det som förmedlas, 
intervjupersonernas förhållningssätt och attityder samt medvetenheten och objektiviteten hos 
mig som forskare. Då det handlar o ett tolkningsförfarande är det är en fråga om nivåer, 
snarare än ett absolut tillstånd, där jag försökt sträva efter att ha så hög nivå av validitet som 
möjligt hela arbetet igenom (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Rent konkret handlar det 
om min förmåga att ständigt kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka resultaten så att de 
blir så trovärdiga, rimliga och tillförlitliga som möjligt samt att jag undersöker det jag avsett 
att undersöka, d.v.s. arbetstrivselns betydelse för lärande (Granberg, 2004). För att höja den 
interna validiteten har jag bl.a. lagt ner mycket tid på att intervjufrågorna ska överensstämma 
med det jag avsett att undersöka samt intervjuat personer som arbetar på en arbetsplats där 
medarbetarna generellt sett har hög trivsel, d.v.s. bäddat så noga jag kan för att resultatet ska 
beskriva hur medarbetarna lär och vad de lär på undersökt arbetsplats (Cohen, Manion & 
Morrison, 2007).  Att få tillträde till en persons livsvärld, personliga perspektiv och 
vardagsvärld är ett privilegium och även styrkan med en intervju. I det sociala samspelet 
mellan mig och intervjupersonen skapas kunskap samt en speciell och lärorik förståelse oss 
emellan. Olika personer som tolkar intervjuerna kommer att finna olika innebörder 
(Granberg, 2004). För att stärka den externa validiteten (Cohen, Manion, Morrison, 2010) tar 
mitt perspektiv på tolkningen stöd från Ellströms (1992; 1996; 2004; 2013) lärteorier, vilket 
medför att fler tolkningar till och med ses som en styrka istället för en svaghet för min 
undersökning (Granberg, 2004). Jag försöker även beskriva tillvägagångsätt som t.ex. metod 
och urval tydligt och noggrant så det blir en transparant rapport vilket gör den mer 
generaliserbar (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Reliabiliteten i arbetet har även lyfts fram 
genom följdfrågor under intervjuerna för att säkerställa samt kontrollera det 
intervjupersonerna säger samt även genom att jag använt samma intervjuguide vid samtliga 
intervjuer (Granberg, 2004). 
 
Etik 
En intervjuundersökning är ett moraliskt verk vilket gäller både medlen som målet för 
undersökningen. Min roll som forskare är viktig, det räcker inte att lära sig etiska principer 
för att bli en etisk och ansvarsfull intervjuforskare. Det handlar om att lära sig att se och 
bedöma för att kunna producera ny, insiktsfull kunskap om människors tillvaro. Jag har 
försökt hålla mig öppen för de dilemman, mångtydigheter och konflikter som uppstår under 
en intervjuundersökning. Jag har försökt att beakta potentiella etiska frågor redan från början 
av undersökningen som t.ex. vilka eventuella konsekvenser denna studie kan ha för de 
medverkande personerna. Då det är vuxna människor som deltar och inget känsligt ämne som 
står i fokus finner jag inga större konsekvenser för deltagarnas medverkan (Granberg, 2004). 
Då intervjupersonernas medverkan är en förutsättning för att jag ska kunna genomföra min 
undersökning har jag lagt stor vikt vid att följa det etiska rådet om informerat samtycke, som 
innebär att deltagarna skall ges den sanna fakta, information och målet med forskningen så att 
de själva kan välja om de vill delta eller inte (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Det har 
uppfyllts genom att jag inledningsvis fick godkänt av ansvarig person ur ledningsgruppen för 
att genomföra intervjuerna och av intervjupersonerna genom att de först och främst valde att 
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delta. När jag sedan talade med intervjupersonerna presenterade jag mig själv, beskrev syftet 
och hur intervjuerna skulle gå till samt att de deltog frivilligt och hade rätt att när som helst 
avbryta intervjun. Då det är en personlig och förtroendefull handling att dela med sig av sina 
privata tankar och åsikter har jag även följt de etiska råden om anonymitet och 
konfidentialitet (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Genom att jag lovade att inte utelämna 
någon som helst personlig information om intervjupersonerna eller nämna deras 
företagsnamn kan de inte identifieras av läsaren och således aktualiserades anonymiteten. 
Rådet om konfidentialitet handlar om att skydda deltagarens rätt att vara privat och följdes 
genom att jag förklarade att intervjusvaren endast kommer hanteras av mig och sedan 
kasseras när studien är klar. Då jag fick tillåtelse att spela in samtliga intervjuer raderades 
även de när studien var klar. Det samtalsunderlag som kom fram under intervjuerna kommer 
endast att användas i denna undersökning. Alla fem intervjupersoner tackade även ja till att få 
det slutgiltiga resultatet skickat till sig.  
 

Metoddiskussion  
Då jag ville få ta del av så mycket som möjligt av medarbetarnas upplevelse av lärande på 
arbetsplatsen valde jag att genomföra intervjuer, både vanliga intervjuer och en djupintervju. 
Fördelen med att både ha vanliga intervjuer och en djupintervju var att jag via de vanliga 
intervjuerna fick en bredare förståelse för medarbetarnas upplevelse och att jag i 
djupintervjun kompletterade det genom att komma ännu närmare intervjupersonens 
upplevelser och förståelsen för det fenomen jag undersöker. Jag har både medarbetarnas och 
ledningens perspektiv, där det visar sig att de har liknade upplevelse och samsyn när det 
kommer till trivsel och lärande på arbetsplatsen, som t.ex. möjligheter och hinder för lärande, 
vilket gör att mina fynd förstärks och får djupare mening då jag kan växla mellan 
perspektiven i min analysprocess. Dessa perspektiv gör även att jag får en bättre helhetsbild 
av arbetsplatsen. 
 
Innan intervjuerna genomfördes funderade jag över maktförhållandet som råder i en intervju 
och har utifrån det försökt att skapa en intervjusituation som mer liknar ett samtal med 
öppenhet och förståelse och som uppmuntrar den intervjuade att svara utifrån sina egna 
åsikter och inte enbart utifrån vad hen tror att jag vill höra (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta 
gjorde jag bland annat genom att jag fanns tillgänglig på arbetsplatsen hela dagen, försökte få 
till en trevlig miljö i samtalsrummet och hade mycket tid utsatt för varje intervju med tid för 
småprat innan och efter. Under intervjuerna försökte jag aktivt lyssna, vara tålmodig och ge 
utrymme för intervjupersonen. Jag har även försökt att reflektera över objektiviteten i 
förhållande till subjektiviteten så mycket som möjligt genom arbetets gång för att verkligen 
lyfta fram den kunskap som skapas under våra intervjuer. Då de bedömningar och 
avvägningar jag gör är baserade på mina tidigare erfarenheter och fördomar är det viktigt att 
eftersträva en känslighet och fin balans i frågan om min subjektivitet. T.ex. tog nästan alla 
intervjupersoner upp att det kan vara väldigt stressiga perioder när en arbetar som konsult, 
vilket jag själv kan relatera till då jag också är konsult till yrket och som jag då kan använda i 
mina följdfrågor samtidigt som jag även behöver vara försiktigt så jag verkligen lyssnar på 
vad intervjupersoner säger och inte utifrån vad jag upplever att de säger utifrån mina egna 
erfarenheter.  

Resultat  
I detta avsnitt presenteras medarbetarnas upplevelse om lärande på arbetsplatsen och 
lärsituationer under rubrikerna; medarbetare som trivs, arbetsplatsen främjar lärande samt 
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de lär sig något nytt varje dag. Mitt studieobjekt är upplevelsen av lärande men då jag använt 
trivsel som faktor för lärande på arbetsplatsen presenteras även den.  

Medarbetare som trivs 
Under samtalen om hur de trivs på arbetet kommer framförallt den goda gemenskapen och 
arbetsplatsens roll upp. Den sammanfattande upplevelsen från medarbetarna är att de trivs 
mycket bra på sitt arbete. Det är en trevlig stämning och ett öppet klimat. Den goda 
gemenskapen kollegorna emellan togs upp vid flera tillfällen under samtalens gång. Samtliga 
medarbetare ansåg att det var kollegorna som var huvudanledningen till den höga trivseln. 
Några tog även upp att själva utförandet av yrket är roligt och bidrar till trivseln. Trots att det 
är ett arbete med mycket press och stressiga perioder verkar de trivas väldigt bra och där den 
grundläggande faktorn verkar vara den goda gemenskapen och kärleken till yrket. Vid en 
dålig dag kan de komma in på kontoret och prata med varandra för att känna sig bättre. Ute 
på uppdrag peppar de varandra och ger stöd och feedback om de t.ex. inte riktigt hänger med 
i vad som sägs. Att de finner stöd hos varandra både ute på uppdrag och vid svåra situationer 
visar på den goda gemenskapen som råder på arbetsplatsen. Nedan citat är utmärkande för att 
de på denna arbetsplats arbetar med och för varandra, litar på varandra och har en fin 
gemenskap.  
 

Det är mkt press ibland, men vi har en bra grupp. Vi är lite som brandmän skulle jag 
tro. Vi går in och gör det här tillsammans. Det är inte alltid det går bra men vi har stöd 
hos varandra och stöttar varandra. 
 

 
Den goda arbetstrivseln kommer sig av att det är en tight grupp som arbetar tillsammans, 
stöttar och litar på varandra. Stressen och pressen som följer arbetet gör de än mer tighta då 
de går samman och gör jobbet tillsammans. Den goda gemenskapen är en stor anledning till 
att de trivs på arbetet och de lyfter varandra genom stressade perioder. Citaten visar även på 
att det är okej att misslyckas ibland, vilket i sin tur pekar på att det är ett öppet och tillåtande 
klimat på arbetsplatsen.  
 
Det öppna klimatet togs även det upp vid flera olika tillfällen, det verkar vara en arbetsplats 
som vill främja trivsel och skapa en god arbetsmiljö för medarbetarna. Att vara tolk är ett 
utsatt yrke, de behöver leverera på beställning och det finns inte så mycket felmarginaler, det 
stöd medarbetarna känner hos sina kollegor och hos ledningen på arbetsplatsen bidrar till den 
höga trivseln. Även om medarbetarna till största del är ute på olika uppdrag ser de alltid till 
att komma in på kontoret flera gånger i veckan, vilket är viktigt för trivseln och 
gemenskapen. Vid tuffare uppdrag som ger en liten törn på självförtroendet känner de att de 
alltid har någon att vända sig till, vilket skapar en trygghet hos medarbetarna. Om de inte 
finner tid att prata med någon person ur ledningen efter ett tuffare uppdrag känner de 
förtroende och tillit till sina kollegor och vänder sig till någon av dem istället för att prata, 
vilket nedan citat är två exempel på: 

 
Om vi har fått ett klagomål, så är det möte med chefen och så framförs det som har 
sagts och så får jag ge min bild och sedan pratar vi om hur vi går vidare. Svarar vi den 
här personen på något bra sätt eller säger vi bara bra tack vi tänker på det framöver. 
 
De här tunga delarna, hårda och svåra saker är svårt att få grepp om. De tar man mera 
med kollegor eller hemma. 

 
Det finns ett stödjande och förtroendeingivande klimat på arbetsplatsen mellan kollegor samt 
mellan ledning och kollegor. Att de riktigt tunga bitarna antingen tas med kollegor eller 
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familjemedlemmar visar på en väldigt stor tillit och förtroende kollegorna emellan. Sättet 
medarbetaren uttrycker sig i det översta citatet stärker bilden av ett öppet klimat på 
arbetsplatsen där medarbetarnas bästa sätts i fokus och som utgår ifrån att prata om det som 
har hänt och sedan hitta en lösning. Det är viktigt att medarbetaren känner stöd, samtidigt 
som det är viktigt att återkoppla till kund, vilket visar på ett trevligt förhållningssätt mot sina 
medmänniskor och ett klimat som präglar arbetsplatsen och påverkar den höga trivseln. 
Arbetsplatsen spelar således roll för medarbetarnas trivsel. 

Arbetsplatsen främjar lärande  
Medarbetarna känner själva ansvar för sitt lärande. Det gäller att förbereda sig på bästa sätt 
inför sitt arbete i stort och även inför enskilda uppdrag genom att t.ex. be om att få gå olika 
kurser, självstudier eller att leta upp information. Inför uppdrag är förberedelsetiden oerhört 
viktig, vilket samtliga medarbetare lyfter vid flertalet tillfällen. Det kan handla om att läsa en 
bok om arbetsplatsen och uppdraget för att förstå eller att se till att få ett eventuellt 
föresläsningsmaterial skickat till sig så de kan läsa in sig på om det är någon speciell 
terminologi eller dyl. Det egna ansvaret medarbetarna känner verkar bl.a. baseras på att det är 
svårt för ledningen att ha koll på vad som händer och vad som behövs när medarbetarna är 
ute på uppdrag. Det är även ett brett spektra av olika uppdrag som medarbetarna menar på att 
de inte kan förvänta sig att ledningen ska kunna allt. Det baserar sig också på viljan att både 
göra ett bra jobb och ett ännu bättre jobb och där gäller det att ha kunskap för att kunna 
leverera. Nedan citat, som jag fick som svar när vi pratade om vem som har ansvar för 
lärande på arbetsplatsen, är väldigt talande för just detta. 
 

Jag själv helt och hållet. Jag sitter inte och väntar på information för då blir det svårt 
för mig när jag står där framme och då är det jag som hamnar i skiten. Man får inte 
vara handlingsförlamad  
 

Medarbetarna har ett utsatt arbete där det gäller att ta eget ansvar för att kunna göra ett bra 
arbete. Ute hos kund gäller det att leverera och då får medarbetaren se till att hen har den 
kunskap som behövs. Då inte ledningen är ute på uppdrag gäller det att ta egna initiativ för 
lärande och skapa utrymme (tex förberedelsetid) för att få möjlighet att lära.  
 
Samtidigt som medarbetarnas tar eget ansvar för sitt lärande upplever de att de har en 
arbetsplats som stödjer deras initiativ till lärande, att det är ett klimat som är viktigt för 
lärande. De menar att det är en arbetsplats som är bra på att lyssna på vad medarbetarna har 
att säga. De anser att möjligheten att få den kompetensutveckling de önskar är stort och flera 
av dem menar tom på att arbetsplatsen kräver att de både ska vilja lära och delta i de 
utbildningar som arbetsplatsen anordnar. Om de känner att de behöver någon utbildning så 
tar de upp det med ledningen och så kommer de överens om en lösning som båda är nöjda 
med. Medarbetarna upplever att de till största mån kan vara med och påverka både utbildning 
och vilka uppdrag de ska gå på. Det skulle vara en sen avbokning av någon tolk eller ett sent 
inkommit uppdrag som kan ställa till det och då får de skicka vem som finns tillgänglig, men 
oftast kan de vara med och välja och ta uppdrag de gärna skulle vilja ha eller inte ta sådana de 
anser vara för svåra. Om de måste ut på uppdrag de inte riktigt behärskar eller får de bästa 
förutsättningarna inför och klarar av dem höjs självförtroendet. Går det däremot inte riktigt 
som önskat kan det ge en törn på självförtroendet, men då medarbetarna upplever att det stöd 
de får ifrån ledningen är väldigt viktigt och tillräckligt vågar de ta dessa uppdrag ändå. Vilket 
tyder på att arbetsplatsen ger det stöd som behövs för att medarbetarna ska våga testa sina 
vingar då vinsten är högre än förlusten vilket gör att förutsättningarna för att utveckla 
medarbetarnas lärande ökar än mer. Ledning och medarbetarna har tillsammans genomfört 
utvärderingar på de olika utbildningar de har haft och inventeringar för vilka de skulle vilja 
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ha och upplevelsen är att medarbetarnas önskemål till yttersta del försöker tillgodoses. 
Fortbildningarna kan även grunda sig i behov en medarbetare har haft och tagit upp vid något 
tillfälle. Det verkar både vara en lyhörd ledning och lyhörda medarbetare som arbetar på 
arbetsplatsen vilken nedan citat lyfter fram. 
 

Och att de runt omkring en är lyhörda att om man har ett behov att man kan få det 
uppfyllt då. 
 
Men om jag skulle behöver mer tid (inför ett uppdrag) och pratar med min chef så 
känner jag att jag får den tiden att göra det på. … Jag känner att jag kan säga vad som 
kan göras bättre osv.  

 
Arbetsplatsens klimat främjar lärande, där det är viktigt att se och lyssna på varandra. De 
visar på en tillit till både kollegor och ledning och att de är uppmärksamma på vilka behov 
medarbetarna har och att de får utrymme att medverka och påverka lärande på arbetsplatsen. 
Det är en arbetsplats som upplevs som lyhörd för sina medarbetare och som värderar att de 
känner sig trygga med sina uppdrag och att de gör bättre ifrån sig om de känner sig bekväma 
och har rätt kompetens. Det upplevs som ett viktigt klimat för lärande.  
 
Medarbetarna anser att det är ganska stort fokus på lärande, det är något som det pratas 
mycket om och arbetsplatsen skapar förutsättningar för flera olika sätt att lära. De upplever 
att de gör mycket tillsammans när det kommer till lärande och tar upp att det är viktigt att lära 
nytt och hinna reflektera. De har utvecklingssamtal där de förväntas sätta upp konkreta mål 
kring lärande. De åker årligen iväg på konferensresa som är mycket uppskattad av 
medarbetarna. De anordnar utbildningar för medarbetarna med fokus på olika teman under 
perioder, som t.ex. berör ”hur vi är som medmänniskor” eller ”upplevelsen av att arbeta” eller 
en utbildning i psykologi. Det kan även vara utbildningar för några få medarbetare, som t.ex. 
personlig coaching, där oftast de som arbetat längst får möjlighet att gå, men som fler gärna 
skulle vilja ta del av. Medarbetarna upplever att arbetsplatsen inte alltid har rena kurser och 
utbildningar inbokade, utan uppmuntrar till att lära i arbetet, lära i upplevelsen av arbetet och 
att ta egna initiativ till självstudier. Även om det råder ett öppet klimat som tillåter att komma 
med frågor och funderingar till ledningen när de dyker upp har de också arbetsplatsmöten och 
personalmöten där de avsätter tid för medarbetarna att komma med frågor och olika 
dilemman som de kan dela med sig av och lyfta inför varandra. Vilket är ett ytterligare sätt att 
visa för medarbetarna att deras åsikter är värdefulla. Dessa olika sätt att lära tyder på en 
lyhörd och närvarande ledning som försöker skapa förutsättningar och ett klimat där 
medarbetarna utvecklas och lär.  
 
Medarbetarna är fullt eniga i att om det är något som försvårar lärande på arbetsplatsen så 
är det tidsbrist. Det handlar främst om att det blir svårt för dem att hinna med så mycket 
utbildningar som önskas på företaget, även om de planeras in så genomförs de i mån av tid. 
Ambitionen hos ledningen upplevs som att de vill ha fler träffar kontinuerligt, men att 
verkligheten tyvärr är lite annorlunda och för att få ihop det portioneras utbildningarna ut när 
det är lite lägre tryck på företaget och då oftast på kvällstid. Utbildningar på kvällstid kan 
medverka till att medarbetare som behöver lägga in det också utöver ett tufft arbetsschema 
upplever att det kan bli lite för mycket, att de helt enkelt inte orkar, vilket citatet visar. 
 

Det är svårt att hitta tiden för utbildning. Det är mer på min egen tid om jag tar 
initiativet. ... Ja eftersom vår tid går till att tolka så finns det inte så mycket tid som jag 
skulle vilja.  
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Tiden räcker inte till för utbildning fastän viljan finns. Arbetsschemat är pressat, det finns 
inte tid för någon utbildning under arbetstid och orken tryter för att ta eget initiativ för detta 
på fritiden. Tidsbristen försvårar lärande i form av ren utbildning. När det kommer till 
förberedelsetid inför uppdrag däremot är det något som sällan tummas på även om det är 
pressade scheman, den kan ibland kortas ner om någon får ett uppdrag med kort varsel men 
det är inget som varken ledning eller medarbetare upplever som något bra sätt för att främja 
lärande, trygghet och göra ett bra arbete och är något de försöker undvika till största möjliga 
mån.  

De lär sig något nytt varje dag  
Medarbetarna menar på att vara tolk till yrket är i sig väldigt utbildande, de lär sig något nytt 
varje dag. De upplever att de lär extremt mycket i arbetet och tar in mycket nya intryck och 
erfarenheter. Det är ett varierat arbete med flera korta uppdrag någon dag och andra dagar 
kan det vara heldagar med en föreläsning om t.ex. löner eller pedagogik. Det gäller att vara 
rätt skärpt och de blir allmänbildade. Lärandet kan handla om nya kunskaper i form av ett 
nytt ämne som de inte hört någonting om förut. Det finns väldigt mycket inom arbetet som 
blir någon form av utveckling och där det som väcker ett personligt intresse enklare snappas 
upp och det andra behöver sållas bort för att de inte ska bli överladdade med information. 
Flera medarbetare tog upp att det är viktigt att lära av det som de är intresserade av då de har 
fullt upp redan och de behöver extra energi i form av intresse för att ta till sig den nya 
kunskapen. 

Även om man inte kan ta in allt så får man ju ändå lite småsaker som man lagrar. 
Sådana saker man är intresserad av själv snappar man ju upp. … Ja man blir bra på TP 
brukar jag säga! Ja men det är som sagt lite som fastnar, men mycket som går in 
genom öronen och ut genom händerna. Det går ju inte annars.  
 
Det är olika områden. Man lär sig hela tiden. Det är ett språk som gör att man hela 
tiden lär sig.  

 
Medarbetarna har ett varierat arbete, med god möjlighet att ta in ny kunskap i form av olika 
ämnen och områden. För att inte bli överbelastade av all information tar de till sig det som är 
av personligt intresse medan resten får passera.  
 
Förutom lärande när det kommer till ren ämneskunskap träffar de på mycket människor och 
lär sig hur människor fungerar och då syftar de dels på de som de möter ute i olika uppdrag 
men även på sina kollegor. Genom att samarbeta med sina kollegor och andra ute på de olika 
uppdragen utökas möjligheten att reflektera över sitt arbete, insats och lärande. De lär genom 
utbyte av andra och då mycket genom reflektion och feedback. Just tid för reflektion som 
förutsättning för lärande tog flera av medarbetarna upp och de brukar t.ex. försöka att ge 
feedback på varandras insatser efter ett uppdrag om de varit ute två och två i syfte att hjälpa 
och stötta varandra till att göra ett bra arbete och känna sig trygga och bekväma i sitt arbete. 
Upplevelsen är att de lär av varandra och nedan citat visar på olika sätt att lära av människor. 
 

Lär sig mycket om människorna, kanske mer hur de pratar inte vad de har för teknisk 
kunskap. 
 
Och sen lär man sig av att gå ut och jobba med kollegor för att när man jobbar själv 
kan man inte reflektera lika mycket som när man går ut och jobbar med någon annan 
och ofta när man jobbar med någon annan som har jobbat lite längre än en själv så får 
man så mycket feedback så man kan lära sig ännu mera på det sättet. 
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Människor lär i mötet med andra och det handlar främst om att lära sig hur människor är, 
d.v.s. personkännedom, samt att de lär av varandra genom att dela med sig av och ta till sig 
åsikter och erfarenheter. 
 
Medarbetarna tar även upp att de lär genom erfarenhet. De blir bättre och bättre ju mer de 
arbetar. Genom att göra om vissa moment och omgångar blir de bättre på det. Ju mer de 
använder teckenspråket, är på olika arbetsplatser och lär sig olika terminologi och träffar mer 
människor desto bättre blir de på att använda de olika erfarenheterna, på att vara flexibla och 
improvisera samt att möta människor. De lär sig väldigt mycket erfarenheter ute på 
uppdragen. Att tolka handlar om att leverera på beställning där och då, och kan de inte 
terminologin behöver de hitta på lösningar som fungerar på plats för att få till det, som tex att 
bokstavera orden osv. De ska avbryta om de inte förstår eller kan fullfölja uppdraget pga. den 
de ska tolka är för otydlig, pratar för fort eller dyl., men de menar på att det i stort sett inte 
händer. De försöker istället att göra sitt bästa och det bästa i situationen för att få till det. 
Samtliga tar upp att det handlar om att testa olika sätt tills rätt dyker upp. De får testa väldigt 
mycket nya saker och vara på olika platser vilket ger erfarenhet och nya kunskaper. Lärande 
är erfarenhet och kunskap. Erfarenhet ger trygghet. Trygghet i den bemärkelsen att de är 
trygga i kunskapen och således i sitt arbete. Förberedelsetiden spelar in när det kommer till 
att ha kunskap om det som ska tolkas och veta vad som komma ska. Uppdrag kända sedan 
tidigare underlättar genom att de har lite kunskap om arbetsplatsen när det kommer till vilka 
som arbetar där, vad de pratar om och vad de menar när de använder olika fackord. Det 
handlar om att känna sig trygg i tidigare erfarenheter och att få bästa förutsättningar för att 
genomföra sitt arbete. Det är redan en utsatt position som kräver att medarbetaren kan 
improvisera och vara flexibel och då kan den tryggheten i att t.ex. förstå vissa förkortningar 
som arbetsplatsen använder göra stor skillnad och underlätta väldigt mycket. Genom att 
känna sig trygg förbättras förutsättningarna för lärande.  
 
Lärande är något personligt, som genererar personlig utveckling. De är många olika personer 
som är på olika ställen med olika kunskaper och erfarenheter sedan tidigare. Vissa personer 
tycker att de lär genom att vara på nya ställen och andra vill hellre vara på ställen de varit på 
innan. Det handlar om vad de känner sig trygga i och att känna att de kan hantera och 
leverera på ett bra sätt i arbetet och samtidigt utveckla sig själva. Nedan citat belyser det 
personliga i lärandet och visar på skillnaden i hur intervjupersonerna ser på sig själva men 
också likheten i två individer som tar ansvar för sin egen personliga utveckling. 
 

Vågar ta tag i saker och ting och vågar ställa krav också. Inte bara tar emot och bara 
bejakar det de vill. Utan ser sina egna begränsningar. 

 
Det är nog mycket för mig personligen.  För att ju mer fortbildning och lärande jag 
kan få desto bättre kan jag ju bli och desto bättre jobbar jag vilket gynnar företaget i 
det stora så.  

 
Det är personligt utvecklande att lära. De som lär sig att stå på sig och att ta för sig får 
självkännedom. De lär för att göra ett bra arbete, som ger självförtroende och nya kunskaper. 
Att trivas och att lära gynnar och utvecklar såväl medarbetare som företaget i stort.  

Resultatsammanfattning 
Den sammanfattande upplevelsen från medarbetarna är att de trivs mycket bra på sitt arbete. 
Det är en trevlig stämning och ett öppet klimat. Huvudanledningen till den höga trivseln är 
kollegorna. Klimatet på arbetsplatsen upplevs som en arbetsplats som vill främja trivsel och 
skapa en god arbetsmiljö för medarbetarna. Det verkar vara ett stödjande och 
förtroendeingivande klimat på arbetsplatsen som råder mellan kollegor och ledning.	
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Medarbetarna upplever att klimatet som råder på företaget underlättar lärande på 
arbetsplatsen. Det upplevs som ett öppet klimat, som både stödjer och kräver lärande. 
Medarbetarna upplever det som att de i största möjliga mån inte bara kastas in på något 
uppdrag utan att de känner sig trygga och får återkomma till samma ställe om det är möjligt. 
De känner även att det är ett klimat som uppmuntrar att ta upp önskemål, förslag och åsikter. 
Det finns utrymme för frågor och reflektion och ledningen upplevs vilja skapa förutsättning 
för lärande genom att erbjuda olika sätt för lärande och genom att vara lyhörda för sina 
medarbetares åsikter och behov. En effekt av klimatet som råder blir medarbetare som trivs 
och är väldigt drivkraftiga, trygga och hungriga på att lära mer och göra ett bra jobb. 	
 
Medarbetarna upplever även att de har eget ansvar för sitt lärande. Det är viktigt att de säger 
till om det blir för mycket, för svårt eller de behöver utveckla sin kompetens då ledningen 
inte kan hålla koll på allas olika uppdrag och behov hela tiden. Det som försvårar lärande är 
tidsbrist. Det är ett väldigt stressigt yrke i perioder och det handlar främst om att det blir svårt 
för dem att hinna samt orka med så mycket utbildningar som önskas på företaget. Även om 
utbildning uppskattas och är något de lyfter som viktigt för lärande tog nästan samtliga upp 
att de föredrar att lära i arbetet framför ren utbildning eller kurs. Tidsbristen till trots upplever 
medarbetarna att de lär hela tiden i arbetet. De arbetar hårt och är vana att leverera på 
beställning och har ett pressat schema. Lärande kommer inte gratis, de vill och behöver lära 
för att t.ex. göra ett bra arbete och utvecklas som människor. De upplever att lärande är något 
personligt och har en drivkraft att lära.  
 
I det stora hela lär medarbetarna främst genom olika former av lärande i arbetet men även i 
form av utbildning och föreläsningar som bestäms utifrån deras behov. De lär genom 
erfarenhet och att vara flexibla. De lär genom att samarbeta både med kollegor och 
människor de träffar ute på uppdragen. Det finns väldigt mycket inom arbetet som tolk som 
kan bli någon form av lärande, där handlar det dock mycket om medarbetarnas personlighet, 
vilket eget driv de har, vad som gör dem trygga osv.  	
 
Det går att finna stöd för att arbetstrivsel har betydelse för lärande. Arbetsplatsen har hög 
trivsel främst baserad på god gemenskap mellan kollegor samt ett klimat på arbetsplatsen 
som skapar en god arbetsmiljö för medarbetarna. Det är ett öppet och stödjande klimat som 
har betydelse för att medarbetarna trivs i arbetet, både på arbetsplatsen och ute på uppdragen. 
Det förekommer många olika typer av lärande och möjligheter till lärande. Trots pressat yrke, 
upplever de stora möjligheter till lärande i arbetet där en lyhörd och stödjande ledningen 
spelar en stor roll.  När medarbetarna pratar om lärande tar de upp att de har eget ansvar för 
sitt lärande men att det är ett öppet och stödjande klimat som underlättar lärande i arbetet. 
Arbetsplatsen med ledningen och det klimat som råder är betydande både för arbetstrivseln 
och för lärande genom att skapa förutsättningar som främjar dem båda. Detta genererar 
medarbetare som trivs, är drivkraftiga och vill lära. Andra faktorer som visat sig betydande 
för lärande är just drivkraft, trygghet och personlighet. 	

Tolkning av resultatet 
Samtidigt som medarbetarna tar eget ansvar för sitt lärande upplever de att de har en 
arbetsplats som stödjer deras initiativ till lärande. Klimatet som råder på arbetsplatsen 
möjliggör ett utvecklingsbaserat lärande, det är en arbetsplats som är lyhörd och bra på att 
lyssna på vad medarbetarna har att säga. De anser att möjligheten att få den 
kompetensutveckling de önskar är stort och flera av dem menar tom på att arbetsplatsen 
kräver att de både ska vilja lära och delta i de utbildningar som arbetsplatsen anordnar. Det är 
en arbetsplats där medarbetarna uppmuntras att ifrågasätta etablerade tankesätt och rutiner 
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samt kritiskt reflektera över det som sker i verksamheten. Det är ett handlande och lärande 
som ställer höga krav på risktagande och acceptans för misslyckande. Vilket visar sig genom 
att om de måste ut på uppdrag som de inte riktigt behärskar eller får de bästa 
förutsättningarna inför och så går det inte riktigt som önskat upplever medarbetarna att det 
stöd de får ifrån ledningen är väldigt viktigt och tillräckligt för att våga ta dessa uppdrag. 
Vilket tyder på att arbetsplatsen ger det stöd som behövs för att medarbetarna ska våga testa 
sina vingar då vinsten är högre än förlusten vilket gör att förutsättningarna för att utveckla 
medarbetarnas lärande ökar än mer. Det visar sig även när medarbetarna pratar om sitt yrke. 
Att teckenspråktolka handlar om att leverera på beställning där och då, och kan de inte 
terminologin behöver de hitta på lösningar som fungerar på plats för att få till det, som tex att 
bokstavera orden osv. De ska avbryta om de inte förstår eller kan fullfölja uppdraget pga. den 
de ska tolka är för otydlig, pratar för fort eller dyl., men de menar på att det i stort sett inte 
händer. De försöker istället att göra sitt bästa och det bästa i situationen för att få till det. 
Samtliga tar upp att det handlar om att testa olika sätt tills rätt dyker upp. De får testa väldigt 
mycket nya saker och vara på olika platser vilket ger erfarenhet och nya kunskaper. Vilket 
innebär att medarbetaren i enlighet med det utvecklingsinriktade lärandet (Ellström, 2013) lär 
sig att utforska och pröva alternativa synsätt och arbetssätt för att kunna möta nya situationer 
och krav. Arbetsplatsen stärker även medarbetarens färdigheter, motivation och tron på den 
egna förmågan genom sitt agerande vilket påverkar medarbetarens handlingsutrymme att 
våga experimentera och praktiskt pröva olika handlingsalternativ samt gå utanför 
arbetsbeskrivningen (Ellström, 1996). 
 
Medarbetarna upplever att de gör mycket tillsammans när det kommer till lärande och tar upp 
att det är viktigt att lära nytt och hinna reflektera. För att ett kreativt lärande ska kunna ske 
behöver förutsättningar skapas i form av tid och utrymme för reflektion av nya idéer och 
tankar (Ellström, 1996). Tid är dessvärre en bristvara inom deras yrke. Det handlar främst 
om att det blir svårt för dem att hinna med så mycket utbildningar som önskas på 
arbetsplatsen, även om de planeras in så genomförs de i mån av tid. Ambitionen hos 
ledningen upplevs som att de vill ha fler träffar kontinuerligt, men att verkligheten tyvärr är 
lite annorlunda och för att få ihop det portioneras utbildningarna ut när det är lite lägre tryck 
på företaget och då oftast på kvällstid. Utbildningar på kvällstid kan medverka till att 
medarbetare som behöver lägga in det också utöver ett tufft arbetsschema upplever att det kan 
bli lite för mycket, att de helt enkelt inte orkar. Tidsbristen försvårar lärande i form av ren 
utbildning. När det kommer till förberedelsetid inför uppdrag däremot är det något som sällan 
tummas på även om det är pressade scheman, den kan ibland kortas ner om någon får ett 
uppdrag med kort varsel men det är inget som varken ledning eller medarbetare upplever som 
något bra sätt för att främja lärande, trygghet och göra ett bra arbete och således något de 
försöker undvika till största möjliga mån.  
 
Medarbetarna har ett stort handlingsutrymme (Ellström, 1996), de känner själva ansvar för 
sitt lärande och har eget ansvar för att förbereda sig på bästa sätt i sitt arbete när det kommer 
till att ha rätt kunskap och förutsättningar för att kunna genomföra sitt arbete. Då inte 
ledningen är ute på uppdrag eller kan ha koll på alla uppdrag gäller det att ta egna initiativ för 
lärande och skapa utrymme för att få möjlighet att lära. Det är ett utsatt arbete där det gäller 
att ta eget ansvar för att kunna göra ett bra arbete. Ute hos kund gäller det att leverera och då 
får medarbetaren se till att hen har den kunskap som behövs. Förberedelsetiden inför uppdrag 
är oerhört viktigt och där får de själva välja på vilket sätt de vill förbereda sig, tex genom att 
få ta del av föreläsningsmaterial eller att läsa på om arbetsplatsen de ska ut på.  
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Medarbetarna upplever att de till största mån kan vara med och påverka både utbildning och 
vilka uppdrag de ska gå på. Det är en arbetsplats som upplevs som lyhörd för sina 
medarbetare och som värderar att de känner sig trygga med sina uppdrag och att de gör bättre 
ifrån sig om de känner sig bekväma och har rätt kompetens. Det är en arbetsplats med ett 
klimat som främjar lärande, där det är viktigt att se och lyssna på varandra. Vilket visar på en 
tillit till både kollegor och ledning att de är uppmärksamma på vilka behov medarbetarna har 
och att de får utrymme att medverka och påverka lärande på arbetsplatsen. Dessa aspekter 
visar på ett stort handlingsutrymme, vilket eftersträvas för ett effektivt lärande i arbetet 
(Ellström, 1996) 
 
Medarbetarna anser att det är ganska stort fokus på lärande, det är något som det pratas 
mycket om och arbetsplatsen skapar förutsättningar för flera olika sätt att lära.  
Det informella lärandet sker genom utvecklingssamtal, en årlig konferensresa, 
arbetsplatsmöten och personalmöten. Medarbetarna upplever att arbetsplatsen inte alltid har 
rena kurser och utbildningar inbokade, utan uppmuntrar till att lära i arbetet, lära i 
upplevelsen av arbetet och att ta egna initiativ till självstudier. Medarbetarna menar på att 
vara tolk till yrket är i sig väldigt utbildande, de lär sig något nytt varje dag. De upplever att 
de lär extremt mycket i arbetet och tar in mycket nya intryck och erfarenheter. Det gäller att 
vara rätt skärpt och de blir allmänbildade. Lärande kan handla om nya kunskaper i form av ett 
nytt ämne som de inte hört någonting om förut. Det finns väldigt mycket inom arbetet som 
blir någon form av utveckling och där det som väcker ett personligt intresse enklare snappas 
upp och det andra behöver sållas bort för att de inte ska bli överladdade med information. 
Genom att samarbeta med sina kollegor och andra ute på de olika uppdragen utökas 
möjligheten att reflektera över sitt arbete, insats och lärande. De lär genom utbyte av andra 
och då mycket genom reflektion och feedback. De lär i mötet med andra människor och det 
handlar främst om att de lär sig om hur människor är och fungerar, d.v.s. personkännedom, 
samt att de lär av varandra genom att dela med sig av och ta till sig åsikter och erfarenheter. 
Medarbetarna tar även upp att de lär genom erfarenhet. De blir bättre och bättre ju mer de 
arbetar. Genom att göra om vissa moment och omgångar blir de bättre på det. Ju mer de 
använder teckenspråket, är på olika arbetsplatser och lär sig olika terminologi och träffar mer 
människor desto bättre blir de på att använda de olika erfarenheterna, på att vara flexibla och 
improvisera samt att möta människor.  
 
Lärande är personligt och genererar personlig utveckling. Vissa personer tycker att de lär 
genom att vara på nya ställen och andra vill hellre vara på ställen de varit på innan. Det 
handlar om vad de känner sig trygga i och att de känner att de kan hantera och leverera på ett 
bra sätt i arbetet och samtidigt utveckla sig själva. Det är personlig utveckling att lära. De lär 
sig stå upp för sig själva, att ta för sig och även att ha självkännedom. De lär för att göra ett 
bra arbete, som ger självförtroende och nya kunskaper och som i sin tur även gynnar 
företaget. Att trivas och att lära gynnar och utvecklar såväl medarbetare som företaget i stort. 
 
Formellt lärande är marginellt i förhållande till informellt lärande (Granberg, 2004) och sker 
genom anordnade utbildningar för samtliga medarbetarna eller utbildningar för några få 
medarbetare, som t.ex. personlig coaching. Dessa olika sätt att lära tyder på en lyhörd och 
närvarande ledning som försöker skapa förutsättningar och ett klimat där medarbetarna 
utvecklas och lär. Det tyder också på medvetna och ansvarsfulla medarbetare, som tycker att 
det är viktigt att utvecklas och lära.  

Diskussion 
Arbetsplatsens höga trivsel är baserad på den goda gemenskap kollegor emellan samt det 
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öppna och stödjande klimat som råder (och som har betydelse för att medarbetarna trivs i 
arbetet, både på arbetsplatsen och ute på uppdrag). Trots ett pressat yrke upplever 
medarbetarna att de har stora möjligheter till lärande i arbetet, där en lyhörd och stödjande 
ledning spelar en stor roll. Arbetsplatsen, med ledningen och det klimat som råder, är 
betydande både för arbetstrivsel och för lärande genom att skapa förutsättningar som främjar 
dem båda. Detta genererar medarbetare som trivs, är drivkraftiga och villiga att lära. Denna 
arbetsplats har medarbetare som älskar sitt arbete, vill utvecklas och lära samt presterar på 
plats och behöver leverera när det gäller.	 Boverie, Grassberger och Law (2013) pratar om 
människan som den lärandeorganismen och tar upp vikten av den positiva arbetsplatsen och 
lärande i arbetet och menar att medarbetare som brinner för sitt arbete bl.a. känner så för att 
de konstant lär sig. Medarbetarna i min undersökning indikerar att de brinner för sitt arbete, 
känner att de lär sig varje dag och upplever att de arbetar på en arbetsplats som främjar trivsel 
och lärande. 

På en positiv arbetsplats (Boverie, Grassberger & Law, 2013) lyfter, uppmuntrar och stärker 
medarbetarna förutsättningarna för trivsel och lärande, vilket bidrar till att skapa vilja och 
motivation att ta ansvar för och utveckla eget lärande. Det är en arbetsplats som arbetar för att 
främja medarbetarnas trivsel och har samma tillvägagångssätt för att främja medarbetarnas 
lärande, d.v.s. de ser människan, ger henne utrymme och trygghet, låter henne ta eget ansvar 
men finns samtidigt som en stödjande funktion när det behövs, vilket genererar medarbetare 
som trivs och som ser möjligheter till att utvecklas och lära. Det är en human arbetsplats med 
en positiv syn på människan och arbetsplatsen. Att både medarbetarna och ledningen ger 
uttryck för att ha samma förståelse och upplevelse över vad som försvårar och vad som 
underlättar lärande stärker detta och visar ytterligare att det är ett lyhört och öppet klimat. När 
medarbetarna stöter på problem i form av ett tuffare uppdrag eller liknande finner de stöd 
både hos sina kollegor och hos ledningen. Kollegorna vänder de sig till för att t.ex. hämta 
energi och prata ut. Ledningens stöd i form av att de ser till medarbetarnas bästa och har en 
öppen kommunikation genererar bl.a. en trygghet i att våga utvecklas. Detta ger ytterligare 
exempel på att det är en arbetsplats med hög trivsel och visar på att klimatet, organisationen 
och ledarskapet, har en avgörande roll för att skapa förutsättningar för kontinuerligt lärande 
och att ta tillvara på medarbetarnas passion för lärande. Ett ökat lärande på arbetsplatsen 
främjas av det klimat som råder, där arbetsplatsen försöker kombinera både det informella 
och det formella lärandet. Medarbetarna tar upp att det sker teoretiska utbildningar på 
arbetsplatsen men att de upplever att det är störst fokus på det informella lärandet. Just det 
informella lärandet visar sig betydande för upplevelsen av lärande och främjar både lärande 
och trivsel i Rowden & Ahmed (2000) och Rowden & Conine (2005):s studier där tillfälligt- 
och informellt lärande värderades högre hos medarbetarna över det formella lärande som 
placerades lägst av dessa tre typer av lärande. Det visade sig även både informellt- och 
tillfälligt lärande hade högre samband med arbetsglädje jämfört med formellt lärande, vilket i 
sin tur visar på att mer stöd och resurser behöver placeras i att lära i arbetet. Rowden & 
Conine (2005) och Boverie, Grassberger & Law (2013):s studier visar även på att 
arbetsplatslärande mer bör ses som ett lärandeverktyg inom organisationen istället för 
enskilda utbildningssatsningar. Medarbetarna bör även ges tillfällen till kritisk reflektion, 
arbetsrutiner och tillfällen för medarbetarna att prata och dela information mellan varandra. 
Även att arbeta och lära genom samarbete, mentorskap och coaching borde få större 
utrymme. Vilket framkommer i min studie där intervjupersonerna upplever att de trivs på 
arbetsplatsen som tar till olika sätt för att främja lärande, där både formellt och informellt 
lärande bejakas men där störst fokus för lärande på arbetsplatsen upplevs hamna på det 
informella lärandet. Även om medarbetarna upplever att arbetsplatsen lägger resurser på 
utbildning, upplever de även att de samtidigt uppmuntras att lära i arbetet. Det är en lärmiljö 
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som uppmuntrar till lärande. Det är ett klimat och en arbetsmiljö där medarbetaren utvecklar 
och utvecklas utifrån ett hälsofrämjande och humanistiskt perspektiv, vilket skapar hög 
trivsel och förutsättningar för medarbetarna att lära (Boverie, Grassberger och Law, 2013). 
Arbetstrivsel (med grund i organisationsklimatet och kollegorna) visar sig således vara 
betydande för lärande. Det är dock viktigt att poängtera att det inte handlar om några 
slutsatser om att trivs medarbetaren så lär hen, utan det är en av flera faktorer som spelar in. 
Det visar sig även att medarbetarnas egen drivkraft att lära är betydande. Lärande ses som 
något personligt, där vad som driver medarbetarna och vad som gör de trygga är relevant. De 
kan lära för att få erfarenhet och erfarenhet ger trygghet. Trygghet är även något som visat sig 
vara betydande för lärande. Genom att känna sig trygg förbättras förutsättningarna för 
lärande.  

Jag vill också belysa en aspekt som är relevant att lyfta i detta sammanhang nämligen 
produktiviteten. Trivsel är betydande för lärande, men om medarbetarna bara går runt och 
trivs och lär men inte producerar något arbete, blir det tufft för företaget. Målet för företaget 
borde rimligtvis innefatta både och. Boverie, Grassberger och Law (2013) tar upp vikten av 
humana, positiva och utmanade arbetsplatser som möter medarbetarnas entusiasm med ett 
intressant arbete, bra stödsystem och positiva ledare där medarbetare kommer till arbetet med 
positiv energi, för att kunna konkurrera på den globala marknaden. Medarbetarna i min 
undersökning indikerar också att det handlar om att leverera och att göra ett bra arbete och 
bl.a. att trivsel och lärande är förutsättningar för att de ska orka med den press och stress de 
stundtals är utsätts för.  
 
Min slutsats är således att trivsel har betydelse för lärande på arbetsplatsen men att det är en 
av flera faktorer som spelar in. Andra faktorer som i denna studie visat sig betydande för 
lärande är medarbetarnas egen drivkraft och personlighet samt att de känner trygghet. Min 
förhoppning är att verksamheter och medarbetare genom denna studie får tillfälle att 
reflektera över hur viktigt det är att skapa möjligheter till lärande på arbetsplatsen där ett 
öppet och lyhört klimat genererar medarbetare som trivs och har en vilja att lära. Boverie, 
Grassberger och Law (2013) tar upp att området för arbetsplatslärandet tenderar att handla 
mycket om det formella lärandet, där organisationerna istället, i en tid av ständigt förändrad 
kunskap, borde lägger mer fokus på att bygga upp lärandemiljöer och ett lärande tankesätt. 
En positiv och human arbetsplats hjälper medarbetarna att hitta lämplig nivå av utmaning i 
arbetet och inkluderar utvecklingsplan, mentorskap, coaching, arbetsrotation och tillräcklig 
utbildning så medarbetarna utvecklar sina kompetenser och kunskaper för att på ett 
tillfredställande sätt kunna möta utmaningarna. Jag finner att denna arbetsplats både är 
medvetna om detta samt arbetar för att främja detta. Det är många faktorer som spelar in för 
lärande och denna arbetsplats försöker skapa förutsättningar för trivsel och lärande genom 
både formellt och informellt lärande. För att utveckla medarbetarnas lärande ytterligare skulle 
de kunna lägga större fokus på att arbeta med den tidsbrist som råder och den stress som 
följer med det. Även om medarbetarna har en hög drivkraft att lära kan det vara bra att även 
se utanför arbetets ramar och t.ex. låta medarbetare gå och prata med någon psykolog eller 
dylikt för att kunna hantera livspusslets ramar och ge näring åt drivkraften, vilket kan vara till 
hjälp både för medarbetarna och arbetsplatsen. En arbetsplats som tar hand om sina 
medarbetare, främjar trivseln och främjar lärande, får medarbetare som lättare kan hantera 
stressen som råder, känner motivation och mod att lära och utvecklas samt göra ett bra jobb, 
är en arbetsplats som jag gärna vill se mer av i framtiden. 
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Förslag på fortsatt forskning 
Jag ser det intressant att undersöka om trivsel, drivkraft, trygghet och personlighet, just är 
faktorer för lärande eller om det är tvärtom, d.v.s. vad utgör förutsättning för det andra?  Är 
det viktigast att t.ex. trivas först för att lära eller är det viktigast att lära först för att trivas. 
Och förutsätter detta att vi gör ett bra arbete? Det skulle vara intressant att undersöka lärande 
och dessa faktorer för lärande på ett annat företag. 
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Bilagor 

Bilaga A. Intervjuguide medarbetare  
 
Samtala om lärande och kompetensutveckling. Frivilligt att avsluta när du vill, endast jag 
som har tillgång till svaren, varken ditt eller företagets namn syns i uppsatsen, går inte att 
koppla svaren till dig. Ok att spela in samtalet? 
 
Hur länge har du arbetat på företaget?  
Hur trivs du på jobbet? Vad gör att du trivs på jobbet?  
En viktig utmaning för företag idag är att ge ökade möjligheter till lärande och 
kompetensutveckling. Det finns olika typer av strategier och sätt att se på lärande och 
kompetensutveckling där några exempel kan vara att lära i form av kurser, möten, arbetslag, 
arbeta i projekt, att ges utrymme för reflektion, självstudier, nätverk och studiebesök.  

Det jag undrar nu är Vad lärande i arbetet innebär för dig?  

Vad har du för upplevelser kring lärande i arbetet på din arbetsplats? Hur tycker du att 
lärandet i arbetet är på din arbetsplats? 

På vilka sätt kan du lära i arbetet på din arbetsplats? 

Nu har vi pratat lite om lärande och kompetensutveckling. En viktig aspekt i detta är 
organisationen och ledningens vilja och förmåga att utveckla en positiv företagskultur som 
tar tillvara på medarbetarnas kunskap, kompetens, motivation och handlingsutrymme vilket 
gagnar både organisationen och medarbetarna. 

I och med det undrar jag hur ser du på den anda och det klimat som finns på företaget om att 
utvecklas och lära nytt? (Är det ett klimat som underlättar eller försvårar att lära nytt och 
utvecklas? Vad underlättar? Vad försvårar?) 

Stort tack för din tid, verkligen intressant och lycka till med ditt arbete framöver! 

Vill du ta del av slutgiltiga resultatet?  

Bilaga B. Intervjuguide djupintervju medarbetare  
 
Inleder med att vi ska samtala om lärande och kompetensutveckling.  
Frivilligt att avsluta när du vill, endast jag som har tillgång till svaren, varken ditt eller 
företagets namn syns i uppsatsen, går inte att koppla svaren till dig. Ok att spela in samtalet? 
Hur länge har du arbetat på företaget?  
Hur trivs du på jobbet? Vad gör att du trivs på jobbet?  
En viktig utmaning för företag idag är att ge ökade möjligheter till lärande och 
kompetensutveckling. Det finns olika typer av strategier och sätt att se på lärande och 
kompetensutveckling där några exempel kan vara att lära i form av kurser, möten, arbetslag, 
arbeta i projekt, att ges utrymme för reflektion, självstudier, nätverk och studiebesök.  
Det jag undrar nu är Vad lärande i arbetet innebär för dig?  

Vad har du för upplevelser kring lärande i arbetet på din arbetsplats? Hur tycker du att 
lärandet i arbetet är på din arbetsplats? På vilka sätt kan du lära i arbetet på din arbetsplats?  

Vem tycker du har ansvar för ditt lärande på arbetsplatsen? (du själv, arbetsgivaren, en mix)  

Vad anser du om dina möjligheter att lära och utvecklas i vardagen i arbetet?  

Anser du att du har tillräckliga kunskaper och kompetens för att klara dina arbetsuppgifter? 
Något du vill utveckla? 
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Hur upplever du att din arbetsgivare ser på ditt behov av lärande och kompetensutveckling? 

Ställer företaget krav på dig att utvecklas och lära nytt i arbetet? 

Hur upplever du dina möjligheter att få den kompetensutveckling du önskar?� 

Har du fått någon belöning och eller förmån för att du genomgått kompetensutveckling? 

Har du planer på någon fortbildning/vidareutbildning närmsta året?  

Upplever du att din arbetsplats har någon speciell strategi när det kommer till lärande och 
kompetensutveckling? och hur fungerar den i sånt fall? Skulle du önska att ni hade någon 
annan strategi? 

Nu har vi pratat lite om lärande och kompetensutveckling. En viktig aspekt i detta är 
organisationen och ledningens vilja och förmåga att utveckla en positiv företagskultur som 
tar tillvara på medarbetarnas kunskap, kompetens, motivation och handlingsutrymme vilket 
gagnar både organisationen och medarbetarna. 

I och med det undrar jag hur ser du på den anda och det klimat som finns på företaget om att 
utvecklas och lära nytt? (Är det ett klimat som underlättar eller försvårar att lära nytt och 
utvecklas? Vad underlättar? Vad försvårar?) 

Stort tack! 

Vill du ha en del av resultatet?  

Bilaga C. Intervjuguide ledning 
 
Hur trivs du på jobbet? Vad gör att du trivs på jobbet?  
 
En viktig utmaning för företag idag är att ge ökade möjligheter till lärande och 
kompetensutveckling. Det finns olika typer av strategier och sätt att se på lärande och 
kompetensutveckling där några exempel kan vara att lära i form av kurser, möten, arbetslag, 
arbeta i projekt, att ges utrymme för reflektion, självstudier, nätverk och studiebesök.  

På vilka sätt kan medarbetarna lära i arbetet?  

Vem tycker du ansvarar för medarbetarnas lärande på arbetsplatsen? (medarbetarna själva, 
arbetsgivaren, en mix)  

Ställer företaget krav på att medarbetarna ska utvecklas och lära nytt i arbetet?  

Hur upplever du medarbetarnas möjligheter att få den kompetensutveckling de önskar?� 

Har ni någon speciell strategi när det kommer till lärande och kompetensutveckling? och hur 
fungerar den i sånt fall? Skulle du önska att ni hade någon annan strategi? 

En viktig aspekt för lärande och kompetensutveckling är organisationen och ledningens vilja 
och förmåga att utveckla en positiv företagskultur som tar tillvara på medarbetarnas kunskap, 
kompetens, motivation och handlingsutrymme vilket gagnar både organisationen och 
medarbetarna. I och med det undrar jag hur ser du på den anda och det klimat som finns på 
företaget om att utvecklas och lära nytt? (Är det ett klimat som underlättar eller försvårar att 
lära nytt och utvecklas? Vad underlättar? Vad försvårar?)	


