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Inom nutida arbetsliv har det blivit vanligt att resonera om lärande, närmare bestämt 

det informella lärandet som sker på arbetsplatsen. Det informella lärandet berör många 

olika frågor, allt ifrån erfarenhet och kunskap till organisationskultur och ledning. 

Denna studie kommer att undersöka en grupp fastighetsskötares upplevelser av det 

informella lärandet och på vilket sätt ett utvecklingsinriktat och informellt lärande sker 

på den studerade arbetsplatsen. Orsaken till att vi bestämde oss för att skriva en uppsats 

inom det valda området var vårt gemensamma intresse av lärandet i arbetslivet. Vi anser 

att det är rimligt att medarbetarna införskaffar sina kunskaper genom det informella 

arbetslärandet, som en följd av det utvecklingsinriktat lärandet som sker i verksamheten. 

Vi har bestämt oss för att undersöka fastighetsskötarnas tidigare nämnda lärande av den 

anledningen att det saknas forskning inom den valda yrkeskategorin. Genom studien 

kommer vi att utveckla kunskap och förståelse för vilken betydelse ett 

utvecklingsinriktat lärande har för anställdas upplevelser av det informella lärandet. 

 

1. Bakgrund 

 

I detta kapitel ger vi en bakgrund till uppsatsens ämne. Vi börjar med en 

bakgrundsbeskrivning och fortsätter sedan med vår problemformulering, syfte och 

frågeställning. 

  

1.1.1  Lärande i arbetslivet 
 

Lärande i arbetet har övergått från att vara ett begränsat fenomen till att spela en 

central roll och att vara ett allt viktigare inslag i olika verksamheter. Med anledning av 

denna utveckling har stöd till lärande på samma sätt blivit allt viktigare. Stödet till 

lärande i arbete sker på olika sätt genom hjälp från kollegor och arbetskamrater 

(Svensson, 2009). Lärandeprocessen går ut på ”att någon vet och kan mer om något och 

hjälper någon annan att lära sig om detta” och den inträffar exempelvis vid 

nyanställning av personal eller rekrytering av avancerad expertkunskap (Svensson, 

2009, sid. 43). Möjligheterna till lärande kan vara mer eller mindre bra beroende på 

arbetsplatsens utformning med hänsyn till dess lärvillkor. En arbetsplats som erbjuder 

sina anställda många tillfällen till informationsutbyte och växlande arbetsuppgifter ger 

bättre möjligheter till lärande än en arbetsplats med ensidiga arbetsuppgifter och små 

möjligheter till kontakt mellan medarbetare (Löfberg, 1990). Lärandet kommer att 

omfatta kompetensutveckling och kunskapsbildning om arbetsplatsen även erbjuder 

möjlighet till informationsutbyte rörande arbetsuppgifterna och dess lösande. Den 

kompetens som relaterar till konkreta arbetsplatsrelaterade handlingar stöds av de 

rutiner och verktyg som utmärker en specifik arbetsplats och inte enbart av medvetet 

kunnande. Genom ökade kunskaper och insikter i hur olika förutsättningar och aspekter 

av arbetsplatsens specifika utformning påverkar varandra, ges utrymme åt ett 

kontinuerligt lärande i arbetslivet (Löfberg, 1990).  
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1.1.2 Informellt lärande 
 

I ett försök att avgränsa begreppet lärande skiljer Ellström, Ekholm och Ellström 

(2003) mellan ett formellt och ett informellt lärande. Det formella lärandet kan vara ett 

avsiktligt planerad och medveten lärande kopplat till arbetsplatser genom någon form av 

personalutbildning. Lärandet som sker i arbetslivet eller vardagslivet benämns som 

informellt lärande. Det informella lärandet inträffar mestadels spontant och omedvetet 

som en bieffekt i utförandet av andra aktiviteter. Dessutom kan det informella lärandet 

även vara medvetet, planerat och utformat som självstyrt lärande eller genom olika 

former av erfarenhetsbaserat lärande (Ellström, Ekholm & Ellström, 2003). Oavsiktligt 

och omedvetet lärande är något som är inbyggt i samhällets sätt att fungera. Vi kan inte 

undvika att lära och vårt deltagande i olika former av aktiviteter ger oss erfarenheter 

som vi tar med oss vidare exempelvis i arbetslivet (Säljö, 2005). Med andra ord lär vi 

oss saker omedvetna om att vi lär och utan att ha för avsikt att lära oss något (Ellström, 

Ekholm & Ellström, 2003). En låg grad av planering och organisering kännetecknar det 

informella lärandet som sker i och genom det dagliga arbetet då arbetsuppgifter utförs. 

Individen förvärvar kunskap genom arbetslivserfarenheter och ökar sin förmåga att lösa 

olika problem (Ellström & Hultman, 2004).  

 

Det informella lärandet kan under fördelaktiga förutsättningar leda till utveckling av 

ny kunskap och kompetens. För att stödja och underlätta ett sådant lärande är det viktigt 

att uppmärksamma och erkänna innebörden av det informella lärandet som sker i 

vardagen genom olika typer av möten som finns i verksamheten (Ellström & Hultman, 

2004). Anställdas delaktighet i beslut om verksamhetens utformning samt utrymme för 

kritisk reflexion kopplat till exempelvis de arbetsformer och rutiner som är dominerande 

på arbetsplatsen kan bidra till att dessa möten blir starka arenor för lärande. Denna 

lärandeprocess kan stödjas genom anställdas delaktighet i olika utvecklingsaktiviteter 

som är relevanta för verksamheten samt genom att integrera verksamhetsanknutna 

metoder och mer formella, utbildningsbaserade insatser (Ellström & Hultman, 2004).   

 

1.1.3 Reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande 
  

Utifrån tidigare forskning om lärande i arbetslivet kan vi skilja mellan två olika 

läranden: reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande. Dessa två läranden ska inte ses 

som två olika typer av lärande däremot är det mer produktivt att se dem som två 

komplementära aspekter av lärande som existerar samtidigt. Beroende på 

verksamhetens lärandevillkor kan den ena eller andra aspekten kan vara mest 

framträdande eller vara mindre betydelsefullt (Ellström, Ekholm & Ellström, 2003). 

 

Det reproduktiva lärandet karakteriseras av att man förbättrar sin kompetens genom 

att lära sig bemästra en viss typ av arbetssätt, metod eller arbetsuppgift som fastställs av 

exempelvis chefs- och ledningskultur, framtida mål och så vidare. Det fundamentala är 

att lära sig att göra saker på ”det rätta sättet”. Det utvecklingsinriktade lärandet 

kännetecknas av att kritiskt ifrågasätta rutiner, mål, föreskrivna uppgifter och som 

alternativ utveckla och pröva nya sätt och metoder att hantera arbetsuppgifter på 

arbetsplatsen (Ellström, Ekholm & Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2004).  

 



7 

 

Om individen upplever att det finns handlingsutrymme för hur olika arbetsuppgifter 

kan genomföras så finns det förutsättningar för ett mer utvecklingsinriktat lärande i den 

omfattningen att individen känner att regler och rutiner kan ifrågasättas och att det är 

möjligt att diskutera mål och arbetssätt (Ellström, Ekholm & Ellström, 2003). Det 

reproduktiva lärandet är betydelsefullt för att från början att lära sig att utföra ett arbete 

och det utvecklingsinriktade lärandet är viktigt för verksamhetens inriktning och former 

samt för den fortsatta utvecklingen av anställdas kompetens och kunskaper. Författarna 

understryker att båda dessa former av lärande kan innehålla både negativa och positiva 

egenskaper (Ellström, Ekholm & Ellström, 2003). Det positiva med reproduktiva 

lärandet är att individen lär sig att bemästra och förstå nya typer av arbetsuppgifter och 

det negativa är att individens anpassning till en viss given verklighet kan ge uttryck av 

passivisering eller underordning. Det utvecklingsinriktade lärandet kan få en negativ 

aspekt om ett alltför stort fokus läggs på kontinuerligt förändring, flexibilitet och 

omprövning. Detta är något som kan resultera i känslor av otillräcklighet och osäkerhet 

samt negativ stress. Samtidigt kan vi uppfatta denna lärandeform som framhäver ett 

ifrågasättande förhållningssätt till rutiner och etablerade tankesätt som positivt i 

bemärkelsen att det främjar individens utveckling och verksamheten (Ellström, Ekholm 

& Ellström, 2003).  

  

1.2 Fastighetsskötaryrket 
 

Fastighetsskötaryrket är fritt, rörligt och omväxlande med hög grad av eget 

ansvarstagande. Det är viktigt att som person vara utåtriktad, social och serviceinriktad 

då det förekommer många kontakter med människor (bl. a. kunder och leverantörer) i 

jobbet. Arbetet innebär att man har ett helhetsansvar för flera fastigheter och att man 

ofta ställs inför tekniska problem som måste lösas. Fastighetsskötaren ser till att värme, 

ventilation och andra tekniska system fungerar. I arbetsuppgifterna ingår drift, underhåll 

och skötsel av fastigheter, allmän tillsyn och kontroll, byte av lampor och säkringar, att 

se till att fläktar och värmepannor fungerar, fixa stopp i avlopp och göra reparationer. 

Det gäller att planera tillsynsarbetet så att akuta fel inte skall uppstå. Om större fel 

uppkommer anlitar fastighetsskötaren ofta en specialist på området som till exempel en 

hissmontör, elektriker, rörmokare, styr- och reglertekniker, ventilationstekniker, 

etcetera. 

  

Visningar och besiktningar av lokaler samt andra administrativa uppgifter ingår på 

samma sätt i arbetet. Kontroll och övervakning med datorer av värmecentraler och 

luftbehandlingsanläggningar liksom avläsning av uppgifter i en reglercentral utgör 

också en del av fastighetsskötares uppgifter. Arbetet kan ibland vara fysiskt krävande, 

som att på vintertid skotta snö och sanda. Jour- och beredskapstjänst ingår också i 

arbetarnas arbetsuppgifter (www.ams.se).  

 

1.3 Sammanfattning 
 

Lärande i arbetslivet spelar en central roll i olika verksamheter och stöd för lärande är 

därför viktigt. En arbetsplats med många tillfällen till informationsutbyte och växlande 

arbetsuppgifter ger bättre möjligheter till lärande än en arbetsplats med ensidiga 

arbetsuppgifter och små möjligheter till kontakt mellan medarbetare. Genom ökade 
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kunskaper och insikter i hur olika förutsättningar och aspekter av arbetsplatsens 

specifika utformning påverkar varandra, ges utrymme åt ett kontinuerligt lärande i 

arbetslivet. 

 

Lärandet som sker i arbetslivet eller vardagslivet benämns som informellt lärande. Det 

informella lärandet inträffar mestadels spontant och omedvetet som en bieffekt i 

utförandet av andra aktiviteter. Det kan även vara medvetet, planerat och utformat som 

självstyrt lärande eller genom olika former av erfarenhetsbaserat lärande. Det informella 

lärandet kan leda till utveckling av ny kunskap och kompetens. 

 

Vi kan i arbetslivet även se två komplementerande aspekter av lärande: reproduktivt 

och utvecklingsinriktat lärande. Om individen upplever att det finns handlingsutrymme 

för hur olika arbetsuppgifter kan genomföras så finns det förutsättningar för ett 

utvecklingsinriktat lärande i den omfattningen att individen känner att regler och rutiner 

kan ifrågasättas och att det är möjligt att diskutera mål och arbetssätt, vilket främjar 

individens utveckling och verksamheten. 

 

Fastighetsskötaryrket är fritt, rörligt och omväxlande med hög grad av eget 

ansvarstagande. Det innebär många kontakter med människor och man ställs ofta inför 

problem som måste lösas. Drift och underhåll av fastigheter är huvuduppgiften för en 

fastighetsskötare. Visningar och besiktning av lokaler samt administrativt arbete är 

andra vanliga uppgifter. 

 

2. Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt presenterar vi en del av den forskning vi tagit del av inom det informella 

och utvecklingsinriktade lärandet.  

 

2.1.1  Informellt lärande 
 

Ellinger (2005) anser att lite är känt om hur informellt lärande bäst stöds, uppmuntras 

och utvecklas inom en organisation. Trots att den organisatoriska kontexten anses vara 

viktig för att underlätta respektive hindra informellt lärande, så har begränsad forskning 

gjorts för att undersöka sådana faktorer och hur de påverkar det informella lärandet. 

Ellinger (2005) har därför, i en fallstudie, undersökt dessa kontextuella faktorer och 

kommit fram till att positiva organisatoriska faktorer var:  

 

 Ett ledarskap och en ledning som uppmuntrar lärande 

 En organisationskultur som uppmuntrar lärande 

 De rätta verktygen och resurserna 

 Personer som formar ett nätverk när det gäller lärande  

 

De negativa organisatoriska faktorerna hon kom fram till var: 

 

 Ett ledarskap och en ledning som inte uppmuntrar lärande 

 En organisationskultur som heller inte uppmuntrar lärande 
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 Avsaknad av verktyg och resurser 

 Personer som stör ett nätverkande när det gäller lärande 

 Strukturella hinder 

 Tidsbrist på grund av för hög arbetsbörda och ansvar 

 För snabb förändringstakt 

 En avsaknad av ett lärande av lärande. 

 

Även Berg och Chyung (2008) har forskat i vilka faktorer som påverkar det informella 

lärandet på arbetsplatsen. De har i sin studie också undersökt vilken typ av aktiviteter 

personer engagerar sig i på jobbet. Resultatet av deras studie, som var kvantitativ, visade 

att det inte finns någon korrelation mellan ett engagemang i informellt lärande och en 

närvaro av kännetecknen för en lärande organisation. Vidare visade studien att kön och 

utbildningsnivå inte påverkade engagemanget i informellt lärande medan det visade sig 

att äldre arbetare tenderade att engagera sig mer i detsamma.  

 

Skule (2004) har forskat om villkoren för informellt lärande. Han anser att indikatorer 

för att mäta och fastställa informellt lärande på arbetsplatser är underutvecklade och har 

därför utvecklat en ”framework”, en struktur, för att förstå och fastställa beskaffenheten 

på lärandemiljöer på arbetsplatser. Denna struktur består av sju villkor för lärande, som 

alla har signifikanta effekter på det informella lärandet på arbetsplatsen. Studien som 

ligger till grund för denna ”framework” är av både kvantitativ (enkäter) och kvalitativ 

(intervjuer) karaktär. De sju villkoren för lärande som Skule (2004, s. 14) kom fram till 

är: 

 

1. En hög grad av förändringar (gällande teknologi och arbetsmetoder) 

2. En hög grad av krav (från kunder, chefer, kollegor med flera) 

3. Administrativt ansvar 

4. Stort professionellt kontaktnät 

5. Förstklassig feedback 

6. Ledningsstöd för lärande  

7. Belönande av skicklighet  

 

Kryndt, Dochy och Nijs (2009) har undersökt lärandevillkor i både formellt och 

informellt lärande på arbetsplatsen. De har med hjälp av en enkätundersökning 

identifierat fem lärandevillkor där det visade sig att olika typer av anställda hade olika 

chanser till formellt och informellt lärande. Dessa villkor var: 

 

 Feedback och kunskapsanskaffning 

 Ny ansats till lärande och kommunikationsverktyg 

 Bli coachad 

 Coacha andra 

 Informationsanskaffning  

 

Thomas J. Conlon (2003) har gjort en review som undersöker bakgrunden till, och 

definitionerna av, informellt lärande och appliceringen av detta på den globala 

arbetsplatsen. Han menar i artikeln att informellt lärande spelar en betydande roll när 

det gäller utvecklandet av professionell expertis på arbetsplatsen, men trots det så finns 



10 

 

ingen aktuell teoretisk modell som är fördelaktig både för individen och organisationen. 

En sådan modell måste också adressera utvärderingen av informellt lärande i en ny 

kontext. Han menar att vidare forskning måste svara på frågor som: ”Vilka erfarenheter 

har arbetare fått när de lärt sig sina jobb i sin organisation?”, ”Vilka kulturer delar olika 

organisationer?”, ”Vilka skillnader har uppstått i tvärkulturella och globala miljöer?” 

och ”Till vems fördel är informell lärande och har det någon betydelse?” (Conlon, 2003, 

s. 291). 

 

Senare har Sawchuk (2008) gjort en review av ledande teoretiska modeller av 

Livingstone, Eraut och Illeris där han också sammanfattar etablerade metoder avseende 

fallstudier, etnografiska- och intervjuansatser samt enkät- och situerade mikroanalys-

ansatser. Sawchuk (2008) menar att ingen enskild teoretisk modell eller metodologisk 

ansats ännu har blivit dominerande och att dessa modeller och metoder i stort särskiljer, 

inte helt och hållet inkompatibla, kännetecken av fenomenet i fråga. Han menar vidare 

att detta inger en stor potential för en korsbefruktning av idéer. Modellerna 

karaktäriseras som sociala/konfliktinriktade (Livingstone), situerade/kognitivistiska 

(Eraut) och medierande (Illeris) teorier om informellt lärande och arbete. Tillsammans 

tillåter dessa ansatser oss att adressera frågor om makt/kontroll, karaktäristiska 

kognitiva processer och hur informellt lärande förmedlas genom teknisk-organisatoriska 

och sociokulturella sfärer i, och sådant relaterat till, betalt arbete.  

 

När det gäller metodologin menar Sawchuk (2008) att det finns en rad metoder och 

epistemologiska frågor att överväga när frågor om informellt lärande och arbete skall 

ställas. Här hävdar han, efter att ha utvärderat alla ovanstående metoder, att en 

multimetodologisk ansats är att föredra då ingen enskild metod i dagsläget kan generera 

särskilt heltäckande redogörelser över fenomenet av intresse. Han vidhåller värdet av 

denna ansats trots att det blir en konflikt mellan de olika epistemologiska förpliktelserna 

vid analyser av intervjuer, etnografiska studier, enkäter och situerade mikroanalyser 

(Sawchuk, 2008). 

 

2.1.2 Utvecklingsinriktat lärande 
 

Davidsson och Svedin (2004) har, för att belysa förutsättningarna för ett 

utvecklingsinriktat lärande i operatörsarbete, låtit sig inspirerats av olika teman från 

kontextuella teorier om lärande och från handlingsregleringsteorin. Mot den bakgrunden 

att dessa teorier kännetecknas av att omfatta individ/operatör, kunskap, omgivning, 

förändring och lärande inom samma teori, har de formulerat en modell där 

operatörsarbetet, företaget och dess kontext relateras. De har i sin undersökning gjort 

fyra fallstudier – två vid processindustrier och två vid verkstadsindustrier – och de 

sammanfattar några av de förutsättningar de funnit för ett utvecklingsinriktat lärande i 

följande punkter (Davidsson & Svedin, 2004, s. 59): 

  

 Att operatörerna har tillgång till avancerade problem att lösa samt att 

handlingsutrymmet och ansvaret i arbetet är stort och omfattar att utveckla 

verksamheten. 

 Att det finns en integrerad eller informellt öppen arbetsorganisation som ger 

möjlighet till medverkan i problemlösning. 
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 Att det finns avancerade verktyg – såväl analoga som digitala, manuella och 

skrivna – samt en kontinuerlig utveckling av läromedel och verktyg. 

 Att långsiktig utveckling av verksamheten och operatörsarbetet premieras av 

företagsledningen. Det kan gälla till exempel att utveckla produktionen, 

organisationen, produkterna och kompetensen. 

 Att kontextuella förhållanden underlättar en långsiktig utveckling över tid för 

såväl operatörerna som verksamheten. Det kan gälla till exempel traditioner i 

företaget eller stabil marknad.  

 

Även Gustavsson (2007) har studerat lärandet i processoperatörsarbete. Hennes 

studier gjordes med hjälp av dagböcker och intervjuer och innefattade 35 manliga 

processoperatörer. I slutsatserna som dras utifrån studien menar Gustavsson att det finns 

potentialer för ett utvecklingsinriktat lärande genom de motsättningar som finns i 

skiftlagen. Det finns dock inget som tyder på att detta även skulle innefatta en 

utveckling av verksamhetsnivån i pappersbruket då utvecklingen framför allt fanns 

lokalt och är ad-hoc-betonad. 

 

I en studie av två äldreomsorgsenheter har Ellström och Ekholm (2004) hittat några 

områden som kan vara viktiga för att stimulera ett utvecklingsinriktat lärande i 

omsorgsarbetet.  

 

Då ett utvecklingsinriktat lärande i hög grad baseras på möjligheter till diskussioner 

och reflektion, behövs ett fora där man kan diskutera olika problemsituationer eller 

dilemman, vilket kan leda till att idéer och kunskaper hos vårdpersonalen får en 

spridning. Erfarenheter, kunskaper och rutiner behöver föras fram i ljuset för att få en 

positiv utveckling för personal, verksamhet eller vårdtagare. Det är viktigt att skapa 

tillfällen för erfarenhetsutbyte och reflektion i det dagliga arbetet för att ge 

verksamhetens aktörer möjligheter att distansera sig ifrån och kritiskt granska den 

dagliga verksamheten. Detta kan leda till ökad förståelse för vardagsarbetet (Ellström 

och Ekholm, 2004).  

 

Betydelsen av arbetslagens sammansättning för lärandemöjligheter måste 

uppmärksammas. Man behöver uppnå balans mellan en hög grad av heterogenitet vad 

gäller till exempel erfarenheter, attityder och kompetens där det kan finnas risk för 

konflikter och en hög grad av homogenitet med risk för likriktning i beteendemönster 

och tankesätt, när arbetslaget sätts ihop (Ellström och Ekholm, 2004).   

 

Ledningen ses som betydelsefull i arbetet när det gäller att stimulera och främja 

lärandet i en organisation. Ledaren behöver skapa lärtillfällen genom att stödja och 

uppmuntra personal som tar upp nya idéer och vill experimentera. En ledare som själv 

utgör en modell är också betydelsefullt. En ytterligare aspekt som är kopplad till 

ledningen och organiseringen av verksamheten är personalens delaktighet i planering, 

utveckling och uppföljning. Här finns en betydande potential för att tillvarata 

personalens kompetens och främja ett lärande (Ellström & Ekholm, 2004). 
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2.2 Sammanfattning  
 

Den tidigare forskningen om informellt och utvecklingsinriktat lärande är i många fall 

samstämmig. De allra viktigaste faktorerna för ett informellt lärande är, om man utgår 

från de studier vi har tagit del av ovan: ledningsstöd, feedback och nätverkande. Dessa 

faktorer är också grundläggande för den modell som vi valt ut som vår teoretiska 

utgångspunkt nedan. Faktorer för ett utvecklingsinriktat lärande som finns gemensamt i 

de studier vi har granskat och i den teoretiska modell vi valt som vår teoretiska 

utgångspunkt nedan är; anställdas delaktighet, komplexitet, handlingsfrihet, 

diskussioner och ifrågasättande av mål, förändringstryck samt ledningsstöd.  

 

3. Problemformulering och syfte  

 

Ett informellt, erfarenhetsbaserat lärande utgör en stor del av våra arbetsliv och har 

stor betydelse för den personliga kunskapsutvecklingen. Det har under de senaste åren 

skett en förändring i synen på lärande i arbetslivet, från ett starkt fokus på formellt 

lärande till ett fokus på informellt lärande som baseras på erfarenheter i och genom det 

dagliga arbetet (Ellström & Hultman, 2004). Det blir allt viktigare att som arbetstagare 

skaffa sig hållbara verktyg i bildningen av ett dagligt lärande i syfte att ständigt förbättra 

och utveckla sin kreativitet samt sin förmåga att lösa nya problem som uppstår i arbetet. 

En förutsättning för det är att tillämpa ett utvecklingsinriktat lärande. Då mycket 

forskning om informellt lärande har bedrivits inom hälso- och sjukvården, skolvärlden 

samt verkstadsindustrin, anser vi att det saknas studier inom andra yrkesgrupper som 

kan vara av intresse att undersöka närmare. Vi har därför valt att studera kommunala 

fastighetsskötare och deras syn på sitt egna och arbetsgruppens informella lärande samt 

på vilket sätt ett utvecklingsinriktat och informellt lärande sker på arbetsplatsen. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en grupp fastighetsskötare upplever det 

informella lärandet och på vilket sätt ett informellt lärande samt ett utvecklingsinriktat 

lärande sker på den undersökta arbetsplatsen. Det frågeställning som relaterar till 

studiens syfte är: 

 

 På vilket sätt sker, och hur upplever fastighetsskötarna det informella lärandet?  

 

 På vilket sätt sker ett utvecklingsinriktat lärande på arbetsplatsen? 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

 

4.1 Erauts teoretiska modell för informellt lärande på arbetsplatsen 
 

Erauts (2004) teoretiska modell bygger på två olika ramverk för hur informellt lärande 

på arbetsplatsen skall förstås och undersökas. Den första siktar mot att dekonstruera 

huvudkoncepten hos informellt lärande, erfarenhetsbaserat lärande, tyst kunskap, 

kunskapsöverföring och intuitivt utövande för att påvisa på vilket sätt skär de olika 
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fenomen som innefattas av dessa populära termer. Det andra ramverket, det som vi 

använder oss av i vår analys, består i grunden av tre frågeställningar som har varit 

centrala i Erauts forskning: vad är det som lärs, hur lärs det och vilka är de faktorer som 

påverkar nivån och riktningen på läroinsatsen? 

 

På frågan om vad som lärs har Eraut (2004) utvecklat en guide med ett antal 

beskrivande punkter som kan användas för att tolka lärandet i en organisation. Han 

påpekar att typologin kan ses som en tumregel vid forskning och konsultationer för att 

påvisa möjliga aspekter av lärande i den aktuella kontexten. Huvudpunkterna i 

typologin är (Eraut, 2004, s. 265): 

 

 Uppgiftens utförande  

 Medvetenhet och förståelse 

 Personlig utveckling 

 Lagarbete 

 Funktionens utförande  

 Akademiska kunskaper och kompetens  

 Beslutstagande och problemlösning 

 Bedömning 

 

När det gäller frågan om hur det lärs så har Eraut (2004, ss. 266-267) kommit fram till 

fyra huvudtyper av arbetsaktiviteter som regelbundet ledde till ett lärande: 

 

 Deltagande i gruppaktiviteter 

 Arbete vid sidan av andra 

 Utmanande arbetsuppgifter  

 Arbete med kunden 

 

Dessa fyra aktiviteter är också beroende av kvaliteten på relationerna på arbetsplatsen. 

På grund av detta och andra anledningar kan lärandet variera beroende på person och 

kontext, vilket väcker viktiga frågor om lämpliga åtgärder för att förstärka kvaliteten 

och kvantiteten på det informella lärandet (Eraut, 2004).  

 

De faktorer som påverkar ett lärande på arbetsplatsen har Eraut (2004) sammanfattat i 

två likadana trianglar (se figur 1) föreställande kontexten för lärande och de viktigaste 

faktorerna som influerar ett lärande inom den kontexten. 
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Figur 1. Faktorer som påverkar lärandet på en arbetsplats (Eraut, 2004, s. 269). 

 

 

Den övre triangeln visar att om det inte finns en utmaning eller tillräckligt stöd för att 

uppmuntra en person att söka upp eller svara på en utmaning så kommer självtilliten att 

sjunka och med den motivationen att lära (Eraut, 2004). 

 

Den undre triangeln speglar den övre men fokuserar på bredare kontextuella faktorer. I 

varje triangels vänstra spets relateras till arbetet i sig, i den högra spetsen till 

relationerna på arbetet och i den nedre spetsen till varje individuell arbetare (Eraut, 

2004). 

 

4.2 Ellströms villkor för lärande 
 

Ellström (2004) formulerar sex olika gynnsamma villkor som främjar ett reproduktivt 

respektive ett utvecklingsinriktat lärande i arbetet. Vi anser att samtliga villkor är 

betydelsefulla för vår studie då vi ville synliggöra lärandet på den undersökta 

arbetsplatsen.  

Det första villkoret är lärandepotentialen i arbetsuppgifternas innehåll som kan 

möjliggöra eller begränsa lärandet i arbetet. Författaren betraktar lärandepotentialen 

som en beteckning vilken sammanfattar tre karakteristiska drag: arbetsuppgiftens 

komplexitet, den anställdes handlingsfrihet samt krav på kompetens i förhållande till 

uppgiften som ska utföras (Ellström, 2004). Nästa villkor som påverkar lärandet på 

arbetsplatsen är graden av autonomi och standardisering. Standardisering hindrar ett 

utvecklingsinriktat lärande genom att minska anställdas handlingsfrihet och 

handlingssätt i arbetsuppgiftens utförande. Standardisering av vissa enkla 

arbetsuppgifter kan främja individens förståelse för olika uppgifter och frigöra tid för 

mer komplexa arbetsuppgifter. En låg autonomi gynnar ett reproduktivt lärande medan 

en hög autonomi leder till ett utvecklingsinriktat lärande genom skapandet av variation i 

arbetets genomförande (Ellström, 2004).  



15 

 

Det tredje villkoret är anställdas delaktighet bland annat i hantering och lösning av 

störningar och problem som uppstått på arbetsplatsen. Författaren menar att störningar 

och problem är källor till lärande. Anställdas motivation för och attityd till lärande kan 

vara avgörande för deras delaktighet i olika lärandeaktiviteter (Ellström, 2004).  

Kulturella faktorer är ett annat villkor som kan underlätta eller försvåra lärandet på 

arbetsplatsen. Exempel på kulturella frakturer som främjar ett utvecklingsinriktat 

lärande är ett arbetsklimat som uppmuntrar till ifrågasättande och kritisk reflektion samt 

individuellt ansvarstagande. Även ledningens och anställdas attityd till karriär, 

vidareutbildning och genus ingår i dessa kulturella faktorer (Ellström, 2004).  

Verksamhetens klara och tydliga mål och inriktning är en betydande villkor för att 

individen ska kunna få feedback på utfört arbete med avseende på att det leder till 

lärande och motivation. Otydligt formulerade och entydiga mål behöver inte vara ett 

hinder för lärandet, utan ett utvecklingsinriktad lärande främjas av diskussioner och 

ifrågasättande runt omkring dessa frågeställningar (Ellström, 2004). 

Det sista villkoret för ett reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande är 

förändringstryck och ledningsstöd. Ett utvecklingsinriktat lärande på arbetsplatsen kan 

försvåras om arbetet i verksamheten byggs på rutin. Ett förändringstryck kan vara en 

nödvändighet för att bryta rutiner som hindrar utvecklingsinriktat lärande. Ledningen 

har en central roll i att effektiv stödja och stimulera medarbetare att intressera sig i 

utvecklings- och lärandeaktiviteter i det dagliga arbetet (Ellström, 2004). 

 

5. Metod 
 

I detta kapitel kommer tillvägagångssättet för undersökningen att diskuteras med 

avseende på metod, urval, datainsamling och analys samt en diskussion att föras kring 

kvalitet och etik. 

 

5.1 Metodval 

För att på bästa sätt utföra denna studie valde vi att använda oss av fallstudie. 

Fallstudier används vanligen när syftet med undersökningen är att få kunskap om 

komplexa sociala fenomen och företeelser i sitt naturliga sammanhang (Cohen, Manion 

& Morrison, 2008). Fallstudien kännetecknas av: 

 

- en rik och levande beskrivning av händelser som är relevanta för studien 

- ger en kronologisk indelat berättelse om händelser av betydelse för undersökningen 

- den blandar en skildring av händelser med en analys av dem 

- den fokuserar på en individ eller en grupp och syftar till att förstå deras 

uppfattningar om olika händelser   

- belyser specifika händelser som är betydelsefulla för undersökningen 

- forskaren är personligt involverad i studien 

- den försöker skildra studiens rikedom genom uppsatsskrivning (Cohen, Manion & 

Morrison, 2008). 
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Kontext, process och resultat är faktorer som står i centrum i en fallstudie. En fallstudie 

har inte som syfte att bevisa någonting däremot att upptäcka. Den bidrar till att förbättra 

förståelsen kring samt skaffa sig fördjupade kunskaper om ett fenomen eller företeelse och 

individens tolkning av den (Merriam, 1994). Det är inte en hypotesprövning som 

kännetecknar en kvalitativ fallstudie, däremot gör ett starkt fokus på insikt, upptäckt och 

tolkning det (Merriam, 1994). Det som utmärker en fallstudie är forskarens intresse av 

vad människor upplever och hur de tolkar dessa (Merriam, 1994). Vi anser att det är 

dessa upplevelser som är av intresse för vår undersökning. 
  
Fallstudien har också betraktats som en möjlighet till att djupare undersöka en 

avgränsad aspekt av ett problem under en limiterad tidsperiod. Varje individ och varje 

arbetsplats har gemensamma egenskaper men de visar upp drag som är unika (Bell, 

2006). Fördelen med att använda fallstudie är att den ger forskaren möjligheten att 

belysa dessa egenskaper och drag, identifiera olika processer och visa hur dessa 

inverkar på individernas och arbetsplatsens sätt att agera och fungera (Bell, 2006). Då 

denna studie syftar till att undersöka hur en grupp fastighetsskötare upplever det 

informella lärandet och på vilket sätt ett utvecklingsinriktat lärande sker på den 

undersökta arbetsplatsen anser vi att en fallstudie är det som lämpar sig bäst för att nå 

detta syfte. Kvalitativa fallstudier har fyra signifikanta egenskaper; partikularistiska, 

deskriptiva, heuristiska och induktiva. Den partikularistiska studien fokuserar på en viss 

företeelse, händelse, person eller situation. Den deskriptiva studien ger en detaljerad 

beskrivning av det som undersöks. En heuristisk fallstudie förbättrar läsarens insikt och 

förståelse för det som studeras och en induktiv studie fokuserar på generaliseringar, 

begrepp och nya slutsatser som erhålls genom undersökningen (Merriam, 1994). Vår 

studie kännetecknas av alla fyra ovan nämnda egenskaper. 

 

Den metod som oftast används i fallstudier är intervjuer som inriktar sig på en särskild 

situation, organisation eller individ (Kvale & Brinkmann, 2009). En av nackdelarna med 

fallstudier är att den kvalitativa fallstudien kan bli för detaljerad eller för lång, dessutom 

kan forskarens kunskap begränsa fallstudien (Merriam, 1994). En annan nackdel med 

fallstudier är att det unika resultatet från en fallstudie inte går att generalisera (Bell, 

2006). Emellertid anser Denscombe (2009) att även om varje fall är unikt så ingår den i 

en bredare kategori. 

 

5.2 Ansats  
 

För denna studie har vi valt en hermeneutisk, kvalitativ ansats då vårt mål är att skaffa 

oss kunskap om samtliga medarbetares upplevelse av det informella lärandet. En 

kvalitativ studie syftar till att skapa förståelse och med hjälp av denna modell fördjupas 

förståelsen för det valda problemområdet (Friberg, 2006). Den kvalitativa forskningen 

uppfattas utifrån tre olika kontexter: den metodologiska, den ontologiska och den 

epistemologiska. Epistemologin är filosofin om kunskap samt vad kunskap är och hur 

den anskaffas (Kvale & Brinkmann 2009). Ontologin är läran om varande och den 

behandlar frågor om verklighetens grundläggande egenskaper. Är verkligheten det vi 

kan observera eller något annat än det vi kan uppfatta med våra sinnen (Stensmo, 

2007)? Den epistemologiska och ontologiska kontexten i vår uppsats utgörs av hur vi 

genom analys och tolkning av insamlat material kan få kunskap om uppsatsens 

frågeställning. Hermeneutik handlar om tolknings- och förståelselära (Hallberg, 1999). 
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Den är en teori om de bestämmelser som styr tolkningen av texter och teckensamlingar 

(Ricoeur, 1993). Hermeneutik kan anknytas till vardagliga situationer och sammanhang 

då behovet av att förstå varandra eller att tolka budskap och mening blir aktuellt 

(Hallberg, 1999). I hermeneutiska vetenskaper ser man studieobjektet i dess kontext 

(Ödman, 2007). I vår studie försöker vi se fastighetsskötarnas upplevelse av 

informativlärande i deras dagliga arbete. Hermeneutiska processen innefattar fyra 

huvudmoment, närmare bestämt tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring 

(Ödman, 2007). Tolkning innebär att tyda tecken och berätta ”att vi ser något som 

något” (Ödman, 2007, s. 57). Vi tolkar när förförståelsen inte räcker till, när vi inte 

förstår för att kunna förstå. Hermeneutiken erkänner att vi under alla situationer ser från 

aspekter och vi kan aldrig placera oss utanför oss själva när vi studerar verkligheten. 

Nackdelen med detta perspektiv är att vi tolkar utifrån förutfattade meningar (Ödman, 

2007). Genom tolkning förändras den egna förförståelsen i bemärkelsen att vi förstår på 

ett annat sätt (Ricoeur, 1993). Förståelse är de tillfällen när vi kommer till insikt med 

hur vi uppfattar en text, en grupp eller en individs handling. Förståelsen handlar om 

mänskliga tillvaron, dess möjligheter och villkor och associerar den med individuella 

pusselbitar vilka kan användas som delförklaringar av en mer omfattande bild som vi 

försöker förstå (Ödman, 2007). Förståelsen är ett moment som inträffar, vägleder, 

slutför och inneslutar förklaringen (Ricoeur, 1993). Förförståelse och förståelse är stark 

sammankopplade med varandra, av den orsaken att utan förförståelse kan vi inte förstå. 

Förförståelse grundar sig på individens tidigare erfarenheter, kunskaper, upplevelser 

och lärdomar (Ödman, 2007). Förklaringen har en nära relation med förståelsen därför 

att det är det som uppbygger en tolkning (Ricoeur, 1993). För att kunna förstå det 

insamlade materialet började vi förklara den genom att tolka den och detta har medfört 

en ökning av vår förförståelse.  

 

5.3 Beskrivning av undersökningsmiljö och informanter  
 

De fastighetsskötare som vi valde att studera ingår i Tekniska avdelningens drift och 

fastighetsskötsel i en kommun i mellersta Sverige. Avdelningen är en del av Kultur- och 

samhällsutvecklingsförvaltningen. Tekniska avdelningen ansvarar för kommunens gator, 

vägar, offentlig belysning, parker och lekplatser samt kommunens fastigheter, mark och 

byggnader. 

 

Tekniska avdelningens driftchef kontaktades via telefon för att informeras om våra 

undersökningsplaner. Studiens syfte förklarades och vi fick hans godkännande att 

genomföra intervjuerna. De 12 fastighetsskötarna kontaktades via telefon för att 

upplysas om undersökningens syfte, tillfrågas om intervjudeltagandet och informeras 

om forskningens etiska grundsatser. 6 av 12 anställda ville delta i intervjun och tider 

bokades in. Tidsbrist och stress var två av anledningarna till att de andra anställda inte 

ville medverka i intervjun. Intervjuerna genomfördes på arbetstagarnas arbetsplats, på 

en av deras kollegors kontor, i en lugn och avslappnad miljö. En viktig aspekt är att 

själva intervjutillfället ska vara avslappnat och inte upplevas som en förhör samt att 

intervjupersonerna ska känna sig trygga (Cohen, Manion & Morrison, 2008).  
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Tabellen nedan visar informanternas fingerade namn, ålder, utbildning och hur många 

år de har jobbat i företaget.  

 

Tabell 1.  
 

Informantbakgrund 
 Lars Ove Niklas Peter Jan Jörgen 

       

Ålder 47 38 53 39 53 47 

       

Arbetsår 5 6 32 4 månader 31 26 

       

Utbildning Fyraårig 

el-

teleteknisk 

 

El-

teletekniskt 

gymnasium 

 

el-tele 

utbildning 

 

el-tele 

elektriker 

+allmän 

behörighet 

för el 

 

2 årig el 

utbildning + 

påbygnadskurser 

elektriker 

 

 

5.4 Tillvägagångssätt vid insamling av data  
 

Undersökningens empiriska data insamlades med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. I de flesta fall definierar människorna inte sin verklighet på samma sätt och 

en semistrukturerad intervju avser att ge viss information från respondenterna parallellt 

som den öppnar upp för individualiserade skiljaktigheter (Merriam, 1994). Till 

semistrukturerade intervjuer formuleras frågorna på så sätt att de fångar respondentens 

erfarenheter eller tolkningar av begrepp eller fenomen som är bestämda i förväg (Lantz, 

2007). Med hjälp av teorierna om informellt lärande och utvecklingsinriktat lärande 

utformade vi våra intervjufrågor. Frågorna (se Bilaga) formulerades i enighet med Bells 

(2006) rekommendationer det vill säga: inga värderande frågor, inga ledande frågor och 

inga outtalade förutsättningar. För att studiens resultat ska ha en hög trovärdighet bör 

forskaren inte ställa ledande frågor då det kan ge till följd att respondenten ger sådana svar 

som forskaren vill få (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Detta hade vi ständigt i åtanke 

då vi formulerade intervjufrågorna. 

  

Intervjuerna påbörjades med faktafrågor gällande informantens personliga bakgrund 

och fullföljdes med frågor om den nuvarande arbetssituationen, lagarbetet, utbildning 

och förändring, kunskap och kompetens samt relationen till ledningen. Svaren 

fördjupades genom följdfrågor för att få förståelse och förklaringar samt för att 

förtydliga det som sagts så att missuppfattningar kunde undvikas. Följdfrågorna 

relaterades till det fenomen vi ville studera, det vill säga fastighetsskötarnas upplevelse 

av det informella lärandet och på vilket sätt ett informellt respektive utvecklingsinriktat 

lärande sker på den undersökta arbetsplatsen. Vi dokumenterade intervjudeltagarnas 

svar med hjälp av en diktafon, vilket skapade gynnsammare förutsättningar för 

databearbetningen och analysen. Efter intervjugenomförandet transkriberades 

materialet, lästes igenom ett stort antal gånger och analyserades av båda författarna. 
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Vi valde ut våra teman genom att först läsa in oss på de teoretiska modeller om 

informellt och utvecklingsinriktat lärande som vi valt för undersökningen. Utifrån detta 

utformade vi sedan en intervjumall.  

 

 

5.5 Bearbetning av data  
 

Vår intervjus frågeställning bestämdes av den teoretiska förförståelsen, vilket i vårt 

fall handlade om modellerna av Eraut (2004) och Ellström (2004). Det är med ledning 

av dessa som vi gör vår databearbetning. Vår ambition är att söka nyansera förståelsen 

av de fenomen vi undersöker genom att tillämpa på teoretisk väg valda begrepp och 

sedan applicera dessa på det som sagts. Vi skapar giltighet genom en tolkning av 

helhetens delar och genom syntesen där ett meningsfullt mönster framträder. Detta 

mönster kommer fram av att abstrakta teoretiska begrepp appliceras på det som 

informanten sagt. Således syftar den teoretiska begreppsapparaten till att ytterligare 

vidga förståelsen av fenomenets mening och för att få en giltighet, det vill säga i vilken 

grad de teoretiska begreppen ytterligare fördjupar förståelsen av fenomenet, finns ett 

antal rättesnören för hermeneutisk tolkning (Lantz, 2007; Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Rättesnöre 1: Den hermeneutiska cirkeln innebär en ständig process framåt och bakåt 

mellan delarna och helheten. Utifrån en ofta vag, global och intuitiv uppfattning av 

fenomenet som helhet tolkas de enskilda delarna för att sedan åter relateras till helheten 

och så vidare. 

 

Rättesnöre 2: Vi avslutar vår tolkning av meningen när vi har kommit fram till en god 

gestalt, vilket innebär att vi har ett inre sammanhang i texten utan logiska motsägelser. 

 

Rättesnöre 3: Deltolkningarna skall prövas mot meningen hos texten som helhet. 

 

Rättesnöre 4: Intervjun skall betraktas som autonom, vilket innebär att den skall vara 

möjlig att förstå utan att relateras till annan information. Det som framkommit under 

intervjun är det enda tolkningen får baseras på. 

 

Rättesnöre 5: Tolkningen av intervjuerna kräver att vi har kunskaper om de undersökta 

fenomenen. Ju mer vi kan om området, desto bättre kan vi intervjua och tolka data. 

 

Rättesnöre 6: Det existerar inte någon förutsättningslös tolkning. Vi kan inte ställa oss 

utanför vår egna förförståelse. 

 

Rättesnöre 7: Varje tolkning innebär förnyelse och kreativitet. Tolkningen skall genom 

differentiering öka förståelsen av fenomenets mening. 

 

Vi hade under vår tolkning rättesnörena ovan som ett stöd för att på så vis kunna 

nyansera förståelsen av våra undersökta fenomen på ett bra sätt. 
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5.6 Forskningsetik 
 

Begreppet forskningsetik är väldigt mångsidigt. Det rymmer frågor om forskarnas 

enskilda och medborgerliga skyldighet, vad man väljer att forska om och vilka metoder 

som används, hur man behandlar sina resultat och hur den kollegiala samverkan i 

forskarsamhället fungerar. I den statliga utredningen om forskningsetik som kallas för 

God sed i forskningen poängteras att forskningsetisk reflektion måste vara en naturlig 

del av forskningens vardag (SOU 1999:4). Etiska hänsynstaganden är av väldig stor vikt 

vid all forskning. Forskare ska vara etiska under hela forskningsprocessen genom att 

respektera deltagarnas rättigheter och värdigheter, undvika att deltagarna lider någon 

skada och respektera deras integritet (Denscombe, 2009). Vi har sett till att deltagarna i 

undersökningen var fullt medvetna om studiens syfte och sina rättigheter. Det gjorde vi 

genom att informera undersökningspersonerna om Vetenskapsrådets (2002) fastställda 

forskningsetiska principer; 

 

 Deltagarna informerades om studiens syfte, att deras deltagande var frivilligt 

och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst.  

 Deltagarna fick själva bestämma över sin medverkan och har gett sitt samtycke 

till att delta i studien. 

 Deltagarnas personuppgifter och det insamlade data behandlas konfidentiellt 

genom att ge respondenterna fingerade namn. Ingen annan förutom vi 

författarna och vår handledare kommer att kunna ta del av uppgifterna.  

 De insamlade uppgifterna kommer endast att användas i vetenskapliga syften. 

Uppgifterna kommer att användas endast i denna studie och därefter kommer de 

att förstöras. 

  

 5.7 Validitet och reliabilitet 
 

Validitet betyder ”i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att 

undersöka” samt om vi verkligen mäter det vi avser att mäta leder till en hög validitet 

(Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s. 112). För att stärka undersökningens validitet har 

enkätfrågornas utformning varit väl genomtänkta så att intervjudeltagarna inte kunna 

misstolka dem. Mätning av reliabilitet betyder huruvida en annan forskare kan göra om 

samma undersökning och uppnå samma resultat (Kvale & Brinkman, 2009). Vi är 

medvetna om att det är oundvikligt att en annan forskare vid användanden av samma 

studiematerial antagligen skulle uppnå ett annorlunda resultat än det vi kom fram till. 

 

Reliabilitet syftar på hur bra studien har utförts i förhållande till vad forskaren har haft 

för avsikt att mäta (Cohen, Manion & Morrison, 2008). ”Reliabilitet eller tillförlitlighet är 

ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid 

olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter” (Bell, 2006 s. 117). Validitet och 

reliabilitet hänger samman och av den orsaken kan inte en undersökning uppfylla hög 

validitet utan reliabilitet (Bjereld et al. 2009; Merriam, 1994). 

  

För att stärka studiens reliabilitet och undvika att få snedvridna och ofullkomliga svar 

försökte vi avstå från att ställa ledande frågor. För att avslöja och avlägsna olika 

validitets- och reliabilitetsproblem genomförde vi en provintervju innan vi intervjuade 
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de övriga fastighetsskötarna.   

5.8 Metoddiskussion 
 

För att söka förståelse för hur fastighetsskötarna upplever det informella lärandet och 

på vilket sätt ett informellt respektive ett utvecklingsinriktat lärande sker på 

arbetsplatsen har vi använt oss av en hermeneutisk ansats. Den hermeneutiska metoden 

innebär att genom tolkningar av insamlat material försöka förstå ett fenomen, en 

händelse eller en fråga; därför finner vi den passande för studiens syfte. Med hänsyn till 

undersökningens syfte och frågestelning valdes en kvalitativ fallstudie. Vi är medvetna 

om att en av nackdelarna med en fallstudie enligt Bell (2006) är att det unika resultatet 

inte går att generalisera. Syftet med undersökningen var inte att generalisera för hela 

fastighetsskötarbranschen utifrån studiens resultat, vi ville istället skapa kunskap och 

förståelse för problemområdet.  

 

Vi anser att den valda typen av datainsamling lämpade sig för vår undersökning men 

att observationer kombinerade med intervjuer hade medfört studien mera substans och 

en mer objektiv och rimlig empiri. Vi vet att det alltid finns en risk att man får en viss 

skevhet i resultatet då vi använde intervjuer som datainsamlingsmetod. Skevheten kan 

ha många orsaker av både omedveten och medveten karaktär (Bell, 2006). Därför har vi 

varit insiktsfulla och har haft en kritisk inställning gentemot tolkningen av data. Hade vi 

valt enkät som metod hade vi inte haft möjligheten att komma med följdfrågor och 

svaren hade inte kunnats utvecklas och fördjupas. Ett skriftligt svar hade inte avslöjat 

respondentens reaktion till olika frågor, genom mimik, tonfall eller pauser så som en 

intervju gör (Bell, 2006).  

 

Vi vet att när vi studerar verkligheten kan vi aldrig placera oss utanför oss själva och 

därför har vi under hela undersökningen varit medvetna om den aspekten för att undvika 

risken att vårt tolkande blir fördomsfullt. Vår förståelse har förändrats under studiens 

förlopp i takt med vår tolkning av det insamlade materialet vilket har lett till 

uppkomsten av nya tankar och tolkningar. En viss förståelse fick vi under intervjuerna 

och resterande under analysen av studiens empiri. Den förförståelse vi hade inom det 

informella och utvecklingsinriktade lärandet har delvis grundat sig på de olika kurser vi 

genomgått under högskoleutbildningen och vår egen arbetslivserfarenhet. 

   

 

6. Resultat 
 

Nedan presenteras vårt resultat. Intervjupersonerna har fingerade namn. Resultatet är 

kategoriserat efter fyra av de teman vi valt att bygga upp vår intervjumall med. Det 

första temat har integrerats i de övriga fyra då det är av övergripande karaktär. 

Kategoriseringen är gjord på detta vis för att vi skall kunna göra en smidigare tolkning 

av resultatet. 

 

6.1.1  Lagarbete  
 

Även om arbetet som fastighetsskötare på arbetsplatsen i undersökningen är ett 

utpräglat ensamarbete förekommer tydliga inslag av lagarbete. Om ett arbete kräver 
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flera personer för att utföras finns tydliga grupperingar som man använder sig av, oftast 

av personlig eller geografisk karaktär, och vid problem finns ett outtalat system där 

personalen ringer runt till varandra för att hitta en lösning. Det skiljer sig dock mellan 

personerna hur frekvent de utnyttjar varandra för hjälp. 

 
”Niklas och jag samarbetar rätt mycket, sen samarbetar jag med Rikard på 

Hellåsen, så jag är där uppe också ibland men till 99% jobbar man ju själv. 

Sen är det personliga relationer att man jobbar tillsammans och hjälper 

varandra.” (Jan) 
 

Det förekommer inget planerat arbete sida vid sida för att på så vis lära av varandra, 

inte ens under början av en anställning. Fastighetsskötarna menar att de antagligen 

skulle få arbeta på det viset om de ville, men de anser att tiden inte räcker till, så något 

planerat arbete vid sidan av varandra förekommer inte alls.  

 
”Nej, alltså det började en ny kille nu ute i Vågbro. Den som slutade, han 

var borta i två månader innan den nya kom, så det är inget att man går och 

lappar över.” (Niklas) 

 

Arbetet tillsammans mot ett gemensamt mål ger upphov till ett lärande på 

arbetsplatsen och det gör även de få tillfällen då fastighetsskötarna arbetar vid sidan av 

varandra som i citatet av Jan ovan. Gruppen har ett möte en gång i månaden där alla 

träffas tillsammans med chefen. Detta är det enda tillfälle då samtliga har möjlighet att 

träffas och diskutera med varandra. Mötet kallas för ett månadsmöte och på detta möte 

går gruppen till exempel igenom ekonomin för alla områden, kommande utbildningar, 

händelser kopplade till jourverksamheten och förändringar inom organisationen. 

 
”Kanske har någonting om någon utbildning som är på gång eller något 

annat som ska förändras eller någonting. Så finns det information från 

våran chef och även vi kan ge information så att vi talat om det är något 

speciellt på gång inom vårat område eftersom vi har jourverksamhet också.” 

(Lars) 
 

Månadsmötet kan också, precis som när fastighetsskötarna söker hjälp, ses som ett 

tillfälle då gruppen arbetar mot gemensamma mål, vilket är en av de fyra huvudtyperna 

av jobbaktiviteter som leder till ett lärande på arbetsplatsen. Möten och relationer med 

personer på jobbet är också en av de kontextuella faktorer, som när de fungerar bra, ger 

förväntningar på individen när det gäller prestationsförmåga och framsteg. När det 

gäller gruppens mål och hur de upplevs är svaren spridda. Det finns personer som påstår 

att de överhuvudtaget aldrig hört några mål och därmed aldrig diskuterat dem i gruppen.  

 
”... alltså, det konstiga med våran verksamhet är att vi har ingen styrning, vi 

sköter oss helt och hållet själv och har heller ingen målsättning. Vi bara är. 

Och helst ska det fungera.” (Niklas) 

 

”Det är ingen som har upplyst mig om målen, jag har inte varit med så 

länge så jag har inte fått den inblicken än.” (Peter) 

 

Klara och tydliga mål i verksamheten är en viktig förutsättning för att 

fastighetsskötarna skall kunna få information om resultatet av sitt jobb på ett tydligt sätt. 
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Denna feedback är inte bara viktig för motivationen, utan även för lärandet. Detta 

lärande är dock reproduktivt. Ett utvecklingsinriktat lärande tycks gynnas av konflikter 

och motsättningar kring målen i verksamheten. Vi har alltså här ett slags 

motsatsförhållande när det gäller verksamhetsmålen och det är kanske problematiskt 

med fungerande feedback på en arbetsplats om man vill ha ett utvecklingsinriktat 

lärande. Åsikterna var delade om huruvida målen diskuteras i den undersökta gruppen. 

Det fanns också delade åsikter om det uppstod konflikter i samband med att målen 

diskuterades men konflikter förkommer på arbetsplatsen och de har en koppling till 

målen. 

 
”Vi pratar inte direkt om målet på våra möten men det som är sagt när vi 

blev anställda är att vi ska driva husen så billigt det går.” (Jan) 

 

”Ja visst har vi ju konflikter ibland men inga större grejer, det brukar lösa 

sig.” (Ove) 

 

Genom att lösa konflikter i gruppen skapas diskussioner och ifrågasättande runt 

omkring exempelvis det entydiga målet respondenterna tog del av vid anställningen och 

detta faktum underlättar ett utvecklingsinriktat lärande.  

 

Sammanfattningsvis så kan vi säga att, förutom det möte som gruppen har en gång i 

månaden, så förekommer endast oplanerat lagarbete på arbetsplatsen. På månadsmötet 

diskuterar gruppen bland annat verksamhetens mål och konflikter kan förekomma.  
 

6.1.2 Utbildning och förändring 
 

Upplevelsen är att det är viktigt med utbildningar på arbetsplatsen. På frågan om vad 

fastighetsskötarna anser om lärande, gavs inte något riktigt svar. I gruppen anser man 

sig behöva utbildning av olika orsaker och slag. Gruppen svarade att de brukar 

efterfråga utbildning hos sin chef och i några fall att de också erbjuds utbildning. Det 

fanns uppfattningar om att utbildningarna som erbjöds mest var reklam från leverantörer 

som lägger upp det som en liten utbildning samtidigt som de informerar om nya 

produkter. En annan uppfattning var att det erbjuds utbildning, men inte i något som 

gagnar arbetet: 

 
”... hjärt- och lungräddning får vi gå. Alltså jag jobbar på ett ställe där det 

är 150 stycken vårdutbildade människor. Jag tror inte jag kastar mig över 

den första bästa som... Ibland kan det kännas... jag gick hellre en kurs som 

jag tror att jag skulle ha nytta av i jobbet än något dom vill att jag ska lära 

mig, så att säga ...” (Niklas) 

 

Citatet ovan visar att det finns en motivation att delta i utbildning, vilket är av stor 

betydelse för benägenheten att delta i olika lärandeaktiviteter på arbetsplatsen. Ett arbete 

som ställer krav på individens kompetens är en nödvändighet för att ge hög motivation 

hos denne. Inställningen till och motivationen för lärande är en subjektiv faktor och 

människor reagerar olika på ett arbete som ställer höga krav. På vår undersökta 

arbetsplats är dock inställningen till utbildning överlag positiv. 
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En övervägande uppfattning i gruppen är att de anser sig utsättas för förändringar på 

arbetsplatsen. Åsikten att inte ha varit med om någon förändring, men vara medveten 

om att det förekommer i organisationen, fanns också. Förändringarna handlar till 

exempel om att kommunen köper in en ny fastighet till organisationen, att en 

fastighetsskötare får nya arbetsuppgifter, skolor läggs ner eller som en av 

respondenterna menar, att yrket förändras till att bli mer tekniskt. 

 
”... sen var man mer renodlat fastighetsskötare, framförallt syssla med 

värme och de här bitarna, men det var mycket alldagligt: snöskottning, 

gräsklippning och det blir mindre och mindre av det och mer och mer teknik. 

Mycket mer teknik än det var.” (Jan) 

 

Förändringarna är ofta kopplade till den verksamhet som fastighetsskötaren jobbar vid 

och behöver alltså inte bara röra den egna organisationen. 

 
”Oftast är det ju så att det är verksamheten som är i huset... det är ju inte vi 

som bestämmer hur dom ska göra, utan det är dom som bestämmer hur dom 

gör och om dom förändrar någonting då får jag rätta mig efter det så att 

säga.” (Niklas) 

 

För att få ett utvecklingsinriktat lärande krävs ofta ett brott mot etablerade 

vanemönster och rutiner, vilket kan innebära att man till exempel som individ eller 

grupp ställs inför en situation som man tidigare inte mött. En del i den personliga 

utvecklingen som leder till ett bättre informellt lärande är att utvärdera sig själv. Det 

finns en utbredd upplevelse av att det finns tid för att reflektera över de arbeten som 

utförts men även här finns undantag. Detta beror antagligen på att arbetsbelastningen är 

olika för fastighetsskötarna men det kan också bero på att personerna har olika åsikter 

om vad reflektion är. En informant svarade följande på frågan om han fick tillfällen att 

reflektera över de arbeten han utfört: 

 
”Det är hemskt sällan man hinner tänka efter, det är bara att jobba.” 

(Jörgen) 

 

Senare svarade han följande på frågan om han brukar bedöma sitt arbete: 
 

”Ja det gör man, man bedömer om man gjort ett bra jobb, har man inte gjort 

ett bra jobb då är man inte nöjd.” (Jörgen) 

 

Arbetet upplevs som väldigt fritt och arbetsuppgifter löses på det sätt som varje 

fastighetsskötare anser vara bäst. Det finns inget färdigt schema när dagen börjar utan 

allt får lösas efterhand och det är en utbredd åsikt att jobbet är en utmaning och det kan 

kanske också förklara den höga motivation personerna känner för sitt jobb.  

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att gruppen är positiv till utbildning och att de 

upplever att de utsätts för förändringar i verksamheten. Fastighetsskötarna upplever 

också sitt jobb som fritt och utmanande. 

 

6.1.3 Kunskaper och kompetens  
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När problem uppstår som en enskild fastighetsskötare inte har kompetens nog för att 

lösa, används gruppen som ett stöd. De mer erfarna får fungera som problemlösare 

tillsammans med externa företag och i viss mån även det personliga nätverket i 

kommunen. Det finns även personer inom den egna gruppen som förfogar över större 

kunskaper inom vissa områden och dessa kontaktas i sådana fall. Chefen kan i vissa fall 

få fungera som en länk mellan de som har problem och dem som kan lösa det. 

 
”Ja, det händer att jag får sådana arbetsuppgifter, då söker jag stöd hos min 

chef till exempel, eller någon annan eller något företag som jag får ta in för 

att hjälpa.” (Jörgen) 

 

Att använda sig av en kollega med mer kunskaper inom ett visst område när problem 

uppstår och samtidigt delta vid lösandet av detsamma är en aktivitet som ger ett lärande 

på arbetsplatsen. Att chefen uppmuntrar till denna typ av aktiviteter kan kanske också 

tolkas som att ledningen stöder och stimulerar de anställda att engagera sig i lärande- 

och utvecklingsaktiviteter i det dagliga arbetet. I arbetsuppgifternas lärandepotential 

ingår, förutom uppgiftens komplexitet och graden av autonomi, kompetenskravet. I 

gruppen är man väl medveten om sin breda kompetens. Upplevelsen är att man har rätt 

kompetens och självtilliten är stor – man kan sitt jobb. Jobbet upplevs som intressant 

och ombytligt tack vare att det kräver ett så pass brett kunskapsområde.  

 
”... vi brukar säga så har, ibland vore det kul att kunna en sak väldigt bra, 

istället för en jävla massa grejer. Att man kan lite om mycket, ibland skulle 

man vilja kunna allt om en grej. Att man vore elektriker eller rörmokare eller 

någonting, men vi ska kunna lite om allt av någon konstig anledning.” 

(Niklas) 

 

När det gäller att lära sig sitt nya arbete verkar det i stort vara upp till den nya 

fastighetsskötaren att ordna detta. I viss mån finns kunskaperna med sedan tidigare 

anställningar eller genom en tid av praktik på arbetsplatsen men precis som det togs upp 

under faktorn Lagarbete så förekommer sällan någon överlappning vid introduktion av 

nya medarbetare. Ett problem vid upplärningen kan också vara den bristande 

förekomsten av arbetsbeskrivningar. Arbetsplatsen lider enligt informanterna av en i det 

närmaste total avsaknad av beskrivningar om hur arbetsuppgifter skall utföras. En 

anledning är antagligen arbetets fria upplägg. 

 
”Man har ju vissa saker att rätta sig efter men jag vet vad jag ska göra, man 

har jobbat så länge. Det går på rutin, jobbet är så fritt, jag vet hur jag ska 

göra och hur jag ska handla i olika situationer.” (Jörgen)   

 

Standardisering kan främja ett lärande inriktat mot att lära sig bemästra och förstå en 

viss uppgift eller ett nytt jobb, samtidigt som det hämmar ett utvecklingsinriktat lärande 

eftersom det reducerar autonomin och därmed variationen i utförandet av uppgiften. Det 

finns också en omvänd ståndpunkt som gör gällande att en standardisering på vissa 

arbetsuppgifter omfördelar tid och energi från enklare, rutinartade uppgifter till mer 

kreativa uppgifter. Som stöd i arbetet har fastighetsskötarna teknisk dokumentation i 

form av bruksanvisningar, sprängskisser, byggnadsritningar etcetera. Dokumentationen 

finns att tillgå antingen i pärmar eller på intranätet. 
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Sammanfattningsvis kan vi säga att fastighetsskötarna söker stöd i gruppen när 

kunskaper saknas. Upplevelsen i gruppen är att de har rätt kompetens – man kan sitt 

jobb. Avsaknaden av arbetsbeskrivningar kan problematisera upplärningen av 

nyanställda. 

 

6.1.4 Ledarskap  
 

En betydande del av det som framkom i intervjuerna är att arbetstagarna inte får någon 

konkret och rak återkoppling från ledningen om vad de ska göra och hur de utfört sina 

arbetsuppgifter. Ledningen och framförallt respondenternas närmaste chef är inte insatta 

i fastighetsskötarnas dagliga arbetsuppgifter. De menar att om inte ledningen vet vilka 

arbetsuppgifter de utför då kan de inte få återkoppling av ledningen heller.   

 
”Det blir ingen feedback från chefen, de vet ju oftast inte vad jag gör. De vet 

5-10% av vad jag gör resten vet de inget om  /... / oftast jobbar man själv då 

vet de inte ens vad man håller på med, ingen vet, varken kontoret eller någon 

annan.” (Jan)    

 

”Från min chef är det väldigt tyst på både dålig och bra kritik.” (Peter) 

 

”… man hör ju att de tar upp det här med feedback men vi får ingen av 

chefen, noll. (Niklas) 

 

Precis som vi nämner ovan under Lagarbete så är det problematiskt med fungerande 

feedback på en arbetsplats om man vill ha ett utvecklingsinriktat lärande. Samtidigt är 

en fungerande, kort- och långsiktig feedback, viktig – ibland avgörande – för det 

informella lärandet. Samtliga respondenter instämmer att de däremot får återkoppling 

från bland annat sina kunder och menar att oftast får de feedback då de har gjort ett bra 

jobb.   

 
”Feedback får man oftast av kunderna/hyresgästerna från de olika 

fastigheterna som man har skötsel på, så det är klart att man får höra om 

man har gjort någonting bra från dem.” (Peter) 

 

”Ja, jag har ju så pass mycket olika kunder så att säga, folk som jobbar i de 

fastigheterna man sköter och då får man ju ofta höra att de tycker att 

någonting blivit bra och... Så jag tycker att jag får ganska mycket positiv 

feedback på det jag gör.” (Ove) 

 

Samtidigt hör både kunderna och chefen av sig även då när de tycker att 

fastighetsskötarna inte har gjort ett bra jobb. Respondenterna menar att för det mesta får 

de ingen återkoppling. 

 
”Blir det dåligt det är då man får höra på en gång, det tar bara fem 

sekunder sen ringer de. Jag brukar säga så här - är de tyst då är de nöjd.” 

(Jan) 

 

”Ja det är väl chefen i så fall som hör av sig om det är något galet. Funkar 

det är det ju ingen som säger någonting / ... / sen kunden hör ju naturligtvis 

av sig om det är någonting som är riktigt tokigt.” (Lars) 
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Verksamheten har ett väl utvecklat kommunikationssystem då information gällande 

organisationen ska meddelas till arbetstagare och arbetarna förväntar sig att få den 

informationen för att hålla sig uppdaterade. Arbetstagarna informeras via kommunens 

intranät, via e-post och av sin chef på månadsmötet.  

 
”Det där får vi också på våra månadsmöten med chefen. Är det någonting 

som hänt så får vi information om det. Sen har vi även mail där det snabbt 

kommer ut information om det skulle vara något speciellt.” (Lars) 

 

”När de har de här mötena då, arbetsplatsträffarna, så finns det en 

dagordning som man går igenom. Och har det hänt någonting så skall de väl 

berätta, hoppas jag.” (Niklas) 

 

Frånvaro av en långsiktig, strategisk feedback, ger även den mest självsäkra arbetaren 

en onödig känsla av osäkerhet och därmed ett sänkt engagemang för sin arbetsgivare. 

Intervjupersonerna är genomgående nöjda med ledningen samt arbetsledaren och menar 

att de alltid kan ta kontakt med dem då de ifrågasätter sitt arbete eller andra 

organisatoriska missförhållanden. Respondenterna anser att de även kan prata med sina 

arbetskollegor då de tvivlar på ett utfört jobb eller andra svårigheter.  

”Det är väl ibland man ringt och ifrågasatt vad man håller på med och då 

ringer man till chefen och sen är det väl upp till honom att föra det vidare då 

antar jag. Så är det, det har väl hänt att man ringt och pratat med honom 

när man inte tyckt att det är någonting som varit bra.” (Ove) 

 
”... endera så tar man det direkt med sin chef eller så tar man upp det 

generellt med gruppen på månadsmötet.” (Peter)  

 

Kulturella faktorer på arbetsplatsen kan främja ett utvecklingsinriktat lärande. Karakteristiska 

drag i en arbetsplatskultur som stöder ett utvecklingsinriktat lärande är ett klimat som 

uppmuntrar till; ifrågasättande och kritisk reflektion över vad som händer i verksamheten; vad 

som uppnås och inte uppnås samt hur det sker; tolerans för olikheter i uppfattningar, osäkerhet 

och felhandlingar. I frågan om hur de går till väga när ett par personer är borta från jobbet på 

grund av till exempel sjukdom har gruppen delade uppfattningar. Vissa svarar att de som är 

närvarande får mera jobb men att de brukar täcka upp för varandra trots det, andra tycker att det 

är jourhavandets ansvar att allt fungerar smidigt. De är överens om att i dylika situationer är det 

svårt att anställa en vikarie och menar att det tar många år att lära sig jobbet. 

 

”Då får resten jobba mer det är ju så, då får man hoppa på allas jobb. Det 

är svårt att ta in folk, vi försöker ta in när någon är långsjukskriven, men det 

är hemskt svårt att komma som ny och komma in i det, hitta och veta vad de 

ska göra, det tar många år att lära sig jobbet.” (Jörgen)  

 

  Sammanfattningsvis kan vi säga att feedback angående utfört arbete från ledningen är dålig. 

Information angående organisationen når dock fastighetsskötarna på ett tillfredsställande sätt. 

 

6.2  Resultatsammanfattning 
 

Informanterna upplever det informella lärandet som att de har ett tyst stöd att utföra 
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sina arbetsuppgifter på det sätt de själva finner bäst. De upplever vidare att de har rätt 

kompetens för sitt arbete samt att de har ett värde och utmaning i sitt jobb. Slutligen så 

upplever de att de får feedback från ledning och kunder. 

 

Det informella lärandet sker på ett sådant sätt att fastighetsskötarna tar hjälp av varandra 

vid problem och diskuterar sådant som ekonomi, utbildning, jourverksamhet, mål och 

förändringar på ett månadsmöte. Vidare sker det genom att de finner ett värde och 

utmaning i sitt jobb. Slutligen så sker det genom att de får feedback från ledning och 

kunder. 

 

Det utvecklingsinriktade lärande sker på ett sådant sätt att fastighetsskötarna utsätts 

för ett visst förändringstryck från organisationen och kunderna. De tillåts ifrågasätta sitt 

arbete, de tar ett stort individuellt ansvar och har hög autonomi i sitt arbete. Dessutom 

har de stor lärandepotential i sina arbetsuppgifter. 

 

 

7. Tolkning 

  

Nedan kommer vi att tolka studiens resultat utifrån teoretiska utgångspunkter som 

tidigare beskrivits. 

 

7.1 Informellt lärande  
 

Att ge och få feedback är viktigt, ofta avgörande, för de flesta läroprocesser. Det finns 

ett behov av både kortsiktig, uppgiftsspecifik feedback och långsiktig – mer strategisk – 

allmängiltig feedback (Eraut, 2004). Den uppgiftsspecifika feedbacken saknas av 

fastighetsskötarna i vår undersökning. De menar att de inte får någon konkret och rak 

återkoppling från ledningen om vad de skall göra eller hur de utfört sina arbetsuppgifter. 

Den mer allmängiltiga feedbacken av strategisk karaktär upplevs dock fungera bättre 

och information gällande organisationen meddelas till fastighetsskötarna så som de 

förväntar sig att få den. Forskning visar att en bra fungerande kortsiktig feedback ofta 

följs av en i det närmaste total avsaknad av strategisk feedback, vilket ger även de mest 

självsäkra arbetarna en onödig känsla av osäkerhet och sänker deras engagemang för sin 

arbetsgivare (Eraut, 2004). På vår undersökta arbetsplats är förhållandet, som det 

beskrivs ovan, omvänt. Dock förekommer en viss kortsiktig feedback direkt från 

kunderna.  

 

Medverkan i gruppaktiviteter är något som ger ett regelbundet lärande. Detta 

inkluderar grupparbete mot mer allmänna mål samt grupper sammansatta för ett 

speciellt syfte, exempelvis granskning, utveckling eller utvärdering av en policy eller en 

praktik (Eraut, 2004). Den enda gruppaktivitet som vi identifierade med vår 

undersökning var det månadsmöte där saker som ekonomi, utbildning, jourverksamhet 

och förändringar diskuterades. 

 

En annan aktivitet som ger ett regelbundet lärande på arbetsplatsen är när personer ges 

möjligheten att arbeta vid sidan om varandra. Detta ger en möjlighet att observera, 

lyssna och delta i aktiviteter när andra utför sitt jobb, för att på så vis lära sig nya sätt att 

jobba på, få nya perspektiv på arbetet, bli medveten om olika sorters kunskap och 
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expertis samt få en känsla av andra personers tysta kunskaper (Eraut, 2004). Arbete sida 

vid sida förekommer på vår undersökta arbetsplats i första hand då problem uppstår. 

Vårt resultat visar att mer erfarna personer eller sådana med djupare kunskaper inom ett 

speciellt område kontaktas när ett problem behöver lösas och den person som är i behov 

av hjälpen kan då observera, lyssna och delta i den aktivitet som skall avhjälpa 

problemet. 

  

Mycket av lärandet på en arbetsplats sker genom att göra saker och proaktivt söka nya 

möjligheter till lärande och för detta behövs självtillit (Eraut, 2004). Personerna i vår 

undersökta grupp har stor självtillit och arbetet kräver ofta att man kan ”ta itu med 

saker” – ofta för personen helt nya saker. Självtillit kan uppkomma av att personen 

lyckas med utmanande arbetsuppgifter på arbetsplatsen vilket stämmer överens med 

vårt resultat där fastighetsskötarna upplever att deras arbete är utmanande (Eraut, 2004). 

 

Stödet från ledning och chef som behövs för att våga sig på de ovan nämnda 

utmanande arbetsuppgifterna kan kanske ses som outtalat på arbetsplatsen (Eraut, 

2004). Jobbet är väldigt fritt och chefen litar verkligen på att det blir rätt då han av 

gruppen anses ha dålig koll på vad som händer ute i verksamheterna. Kommunikationen 

anses i huvudsak bestå av mötet som chefen har med sina fastighetsskötare en gång i 

månaden, vilket också kanske kan tolkas som att ett outtalat stöd finns för att personalen 

skall utföra sina arbetsuppgifter på det sätt de själva finner bäst. 

 

I Erauts modell (2004) finns en triangulär relation mellan utmaning, stöd och 

självtillit. Han menar att om det inte finns en tillräcklig utmaning i arbetsuppgifterna 

eller ett tillräckligt stöd från ledningen att leta upp och svara på utmaningen så kommer 

självtilliten att sjunka och med den motivationen att lära. 

 

7.2 Utvecklingsinriktat lärande 
 

Respondenterna är överens om att fastighetsskötaryrket har förändrats, från att ha 

alldagliga arbetsuppgifter så som snöskottning, gräsklippning och så vidare, till att ha 

mer tekniska, mer komplexa uppgifter. Gruppens medvetenhet om sin breda kompetens, 

uppgifternas handlingsfrihet och komplexitet möjliggör lärandet i arbetet. Vi kan 

konstatera att gruppens möjligheter till att utnyttja lärandepotentialen i olika 

arbetsuppgifter är stort och detta tror vi överensstämmer med Ellströms (2004) 

resonemang om sitt första lärandevillkor.  

Den närmast totala avsaknaden av beskrivningar om hur olika arbetsuppgifter skall 

utföras tolkar vi som att arbetsuppgifternas standardisering är väldigt låg. 

Fastighetsskötarna genomför sina arbetsuppgifter på det sättet de tycker är bäst och 

menar att arbetet är väldigt fritt. Det andra lärandevillkoret innebär att en låg grad av 

standardisering är fördelaktig för ett utvecklingsinriktat lärande genom att höja 

medarbetarnas handlingssätt och handlingsfrihet i arbetsuppgiftens utförande (Ellström, 

2004). Vi anser att det också är en källa till den höga motivation personerna känner för 

sitt jobb. För det mesta löser arbetstagarna sina uppgifter på egen hand och det visar på 

en hög grad av autonomi. En hög autonomi gynnar anställdas lärande genom att skapa 

variation i arbetets utförande (Ellström, 2004).  
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Anställdas delaktighet i hantering och lösning av störningar och problem som uppstått 

på arbete kan vara en förutsättning till lärande (Ellström, 2004). Även deras motivation 

för och attityd till lärande är väsentliga i det sammanhanget. Resultatet visar att 

arbetstagarna har möjligheten att påverka sitt eget arbete. Medarbetarna hjälper 

varandra då problem uppstår och de har en positiv inställning till lärande genom att 

delta i och efterfråga olika utbildningar.   

Av resultatet framgår att verksamheten grundar på individuellt ansvarstagande där den 

anställde jobbar ensam det mesta av arbetstiden. Avsaknaden av tid för reflektion och 

gruppens spridda upplevelse om reflektion vittnar att organisationen inte har ett 

arbetsklimat där kritisk reflektion uppmuntras (Ellström, 2004). Däremot tycker 

respondenterna att de alltid kan kontakta sin chef eller sina arbetskollegor då de 

ifrågasätter sitt jobb och vad som sker i verksamheten. Beträffande att lära sig sitt nya 

arbete är det i stort sätt upp till den nya fastighetsskötaren att skaffa sig kunskap om 

detta. Den närmaste totala avsaknaden av beskrivningar om hur arbetsuppgifter skall 

utföras underlättar inte lärandet av det nya jobbet. Därför anser vi att ledningens 

inställning till vidareutbildning eller utbildning i största allmänhet försvårar lärandet.  

Gruppens förvirring i frågan om huruvida verksamhetens mål diskuteras eller inte 

samt ledningens brist på feedback tolkar vi som att det inte finns några klart 

formulerade och tydliga mål. Somliga medarbetare har som åsikt att på arbetsplatsen 

uppstår konflikter då målen diskuteras. Vi menar att diskussioner och ifrågasättande 

rörande verksamhetens mål främjar ett utvecklingsinriktad lärande (Ellström, 2004). 

Stöd och bekräftelse från ledningen har en central roll för att hjälpa till att 

medarbetarna blir stimulerade i det dagliga arbetet (Ellström, 2004). I resultatet 

framkommer att ledningen visar sitt stöd genom att ha förtroende för arbetstagarnas 

förmåga att sköta sitt jobb däremot förekommer ingen bekräftelse i form av exempelvis 

feedback. Respondenternas svar bestyrker att fastighetsskötarnas jobb ”går på rutin” och 

det kan försvåra ett utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 2004). Emellertid menar 

anställda att det förekommer förändringar i organisationen men vi anser att förändringstrycket 

är relativt litet för att lyckas bryta rutiner (Ellström, 2004).   

 

8. Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka fastighetsskötarnas upplevelse av det 

informella lärandet samt på vilket sätt ett informellt och ett utvecklingsinriktat lärande 

sker på den undersökta arbetsplatsen. Vi anser att vi har uppnått detta syfte med hjälp av 

samtliga intervjudeltagares utförliga svar på våra intervjufrågor. Detta ledde till ett 

omfattande empiriskt material, vilket resulterat i att vi kunde tolka deras upplevelse av 

det informella lärandet samt på vilket sätt ett utvecklingsinriktat och informellt lärande 

sker på den studerade arbetsplatsen. 

 

Forskningen inom det informella lärandet har varit ganska omfattande under de 

senaste tio åren och vi har försökt begränsa oss till artiklar så nära vårt intresseområde 

som möjligt. När det gäller det utvecklingsinriktade lärandet har vi haft svårare att få 

fram tidigare forskning. Det verkar i första hand vara ett svenskt fenomen, då vi inte 
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hittade några utländska studier i databassökningarna vi gjort. Vi sökte då i första hand 

på frasen ”development oriented learning”, men även med ord och fraser som har med 

utvecklingsinriktat lärande att göra – som till exempel ”critic” och ”questioning”.  

 

Om vi skall beskriva med ett enda ord vad som är viktigast för att ett informellt 

lärande ska ske på arbetsplatsen då måste vi säga; självtillit. Det är nämligen vad vi, 

med stöd från teorin, uppfattar som grunden för att ett informellt lärande ska inträffa. 

Självtillit ger motivation till att lära (Eraut, 2004). 

 

Hur skapar man då självtillit hos personalen? Den modell vi följt menar att ”om det 

inte finns en utmaning eller tillräckligt stöd för att uppmuntra en person att söka upp 

eller svara på en utmaning så kommer självtilliten att sjunka och med den motivationen 

att lära” (Eraut, 2004). 

 

Vårt jobb fram till nu har varit att undersöka och tolka fastighetsskötarnas upplevelser 

av det informella lärandet, för att på så vis kunna skaffa oss kunskap om hur detta sker 

på arbetsplatsen. Hur fastighetsskötarna upplever det informella lärandet redovisas 

redan i resultatet och vi kommer här således att diskutera detta och den tolkning vi gjort 

av dessa upplevelser gentemot vår teori och den tidigare forskningen för att på så vis 

besvara våra frågeställningar. 

 

När vi startade arbetet med denna uppsats så hade vi en förförståelse om att det 

informella lärandet på arbetsplatsen var framträdande men ineffektivt. Det 

utvecklingsinriktade lärandet var vi tveksamma till om det överhuvudet taget förekom. 

 

Om vi tittar på vad (enligt Erauts modell) som påverkar ett lärande på arbetsplatsen så 

kan vi från tolkningen se att fastighetsskötarna har en delvis fungerande feedback från 

ledningen. Den uppgiftsspecifika feedbacken saknas från ledningen men kompletteras 

av feedback direkt från kunderna. Överlag verkar fastighetsskötarna få den återkoppling 

och det stöd som är nödvändig för att de skall våga ta sig an utmanande arbetsuppgifter 

– även om vi har varit lite tveksamma på stödet. För att kunna ta sig an utmanande 

arbetsuppgifter så måste de även finnas att tillgå, vilket de visade sig göra på den 

undersökta arbetsplatsen. Tillsammans ger detta fastighetsskötarna självtillit och 

motivation att lära. 

 

Frågan vi ställer oss är om det informella lärandet fungerar som det ska på den 

undersökta arbetsplatsen? Ja, enligt det vi tar upp ovan och det som Eraut (2004) menar 

att det påverkar ett lärande så har vi ett väl fungerande informellt lärande på 

arbetsplatsen – och kanske är det så, för upplevelsen av självtillit är stor i gruppen. Men 

om vi går djupare i modellen och frågar oss hur det lärs? Blir svaret detsamma? Det är 

denna fråga som, tillsammans med frågan om vad som lärs, har legat till grund för den 

del av vår intervjumall som behandlar det informella lärandet. 

 

Deltagandet i gruppaktiviteter var väldigt lågt om vi räknar bort de spontana möten 

som skedde när problem uppstod på arbetsplatsen. Ett enda möte i månaden tyder på att 

det finns en brist på ledningsstöd för lärande. Ledningsstöd är enligt forskningen en 

viktig faktor för att ett informellt lärande ska ske på arbetsplatsen (Ellinger, 2005; 

Skule, 2004). 
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Om vi återigen räknar bort de spontana möten mellan fastighetsskötarna som uppstår 

vid problem, så förekommer heller inget arbete vid sidan av andra. Det finns helt enkelt 

ingen strategi för den typen av arbete. Även om det inte finns någon strategi för ett 

arbete sida vid sida på arbetsplatsen så är utformningen av den här typen av arbete gjord 

så att det i det närmaste är oundvikligt att det ändå sker (läs vid problem) – och det 

kanske är därför en strategi i form av till exempel en arbetsbeskrivning saknas? 

 

Arbete med kunden är den fjärde av aktiviteterna som enligt Eraut (2004) leder till ett 

regelbundet lärande. Den tredje är utmanande arbetsuppgifter vilket vi redan tidigare 

klargjort att det finns. Kunden för våra fastighetsskötare är den kommunala verksamhet 

som de jobbar vid. I och med att fastighetsskötarna får feedback från verksamheterna så 

kan vi kanske säga att ett visst arbete med kunden förekommer, även om 

kommunikationen är väldigt enkelriktad. Kunden ”beställer” ett jobb, fastighetsskötaren 

utför uppgiften och kunden lämnar eventuellt feedback på detta. 

 

Vi kan få en känsla av att just den typen av jobb som vi har undersökt åtminstone 

delvis ”sköter sig självt” när det gäller att skapa ett fungerande informellt lärande, med 

tanke på hur lite det trots allt stöds från ledningen. 

 

När det gäller det utvecklingsinriktade lärandet och på vilket sätt det sker i den 

undersökta gruppen kan vi sammanfatta det med att vi hittade mer positivt än vi, precis 

som vi nämner ovan, trodde att vi skulle göra. Utnyttjandet av lärandepotentialen i 

arbetsuppgifterna, den låga standardiseringen, den positiva attityden till utbildning och 

viljan att diskutera verksamhetens mål är sådant som är fördelaktigt för ett 

utvecklingsinriktat lärande samtidigt som det regelbundet förekommer i gruppen.  

 

Om vi från den låga standardiseringen, och vad Ellström anser om den, åter gör en 

koppling till det informella lärandet på arbetsplatsen, så kan vi här få en vink om att det 

dåliga stödet från ledningen – som vi nämner ovan – kanske inte är ett dåligt stöd, utan 

en miss i tolkningen från vår sida? En låg grad av standardisering höjer nämligen 

fastighetsskötarnas handlingsfrihet i arbetsuppgiftens utförande. Hög autonomi är inte 

samma sak som dåligt stöd från ledningen, utan tvärtom (Ellström, 2004).  
 

Av resultatet framgår att det i verksamheten sker ett utvecklingsinriktat lärande. Detta 

visar sig exempelvis genom ett stort individuellt ansvar och en hög autonomi i 

fastighetsskötarnas arbete. Ett stort handlingsutrymme och ansvar i arbetet är en 

förutsättning för ett utvecklingsinriktat lärande vilken bidrar till verksamhetens 

utveckling (Davidsson & Svedin, 2004). Idéer och kunskaper får en spridning hos 

personalen då de ifrågasätter sitt arbete. Genom att ifrågasätta sina arbetsuppgifter 

skapas möjligheter till diskussioner samt reflektion och det genererar ett 

utvecklingsinriktat lärande (Ellströms & Ekholms, 2004). Vi anser att detta faktum leder 

till att fastighetsskötarna distanserar sig ifrån den dagliga verksamheten och kritisk 

granskar den. Vårt resonemang stämmer överens med Ellströms och Ekholms (2004) 

undersökning då vi tycker att denna handling ökar anställdas förståelse för 

vardagsarbetet. 

 

Det framgår från respondenternas intervjuer att i dagliga arbeten förekommer 
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komplexa arbetsuppgifter, att de har en stor handlingsfrihet och att de förfogar över den 

kompetens som krävs för att utföra sitt jobb. Alla tre egenskaper visar att 

arbetsuppgifternas innehåll har en stor lärandepotential som möjliggör lärandet i arbetet 

(Ellström, 2004). 

 

Samtliga respondenter menar att tidsbrist och arbetets stressiga karaktär gör att de inte 

hinner jobba sida vid sida för att på så vis lära av varandra. Vi betraktar dessa 

arbetsförhållanden som hämmande för ett utvecklingsinriktat lärande därför bör dylika 

situationer undvikas i största möjliga grad. 

 

Vi anser att ledningen stimulerar lärandet på den undersökta arbetsplatsen genom att 

ge sina anställda hög autonomi i det dagliga arbetet. Däremot tycker vi att ledningen 

skulle kunna skapa fler lärmöjligheter genom att uppmuntra arbetstagarna som tar upp 

nya idéer och vill experimentera. Vi menar att detta kan bli möjligt om närmaste chefen 

och ledningen visar större intresse för fastighetsskötarnas dagliga arbete genom att ge 

dem direkt och tydligt återkoppling. Vi tror att det är av stort vikt att arbetstagarna 

känner sig sedda och uppskattade eftersom detta är en central faktor i lärandets 

utveckling. 
  
Vi anser att resultatet uppvisar att fastighetsskötarna har en bra uppfattning om vilka 

förutsättningar som fordras och vad arbetet bör innehålla för att ett informellt lärande samt 

ett utvecklingsinriktat lärande ska ske i verksamheten. 
  
Avslutningsvis tycker vi att denna studie tillsammans med tidigare forskning som vi har 

tagit del av har ökat vår kunskap och förståelse för det informella – samt 

utvecklingsinriktade lärandets betydelse på en arbetsplats. 

  

8.1 Fortsatt forskning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur en grupp fastighetsskötare upplever det 

informella lärandet och på vilket sätt ett informellt lärande samt ett utvecklingsinriktat 

lärande sker på den undersökta arbetsplatsen. Ett förslag är att studera om hur 

uppfattningen av det informella lärandet skiljer sig mellan andra yrkesgrupper. 

Dessutom det skulle vara intressant att undersöka hur ledningen ser på det informella 

och utvecklingsinriktade lärandet inom den undersökta yrkesgruppen.   
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Bilaga 

  

Intervjumall 

 

Personlig bakgrund  

 Ålder? 

 Kön? 

 Hur lång anställning har du? 

 Vad har du för utbildning? 

Det dagliga arbetet 

 Berätta lite om ditt dagliga arbete. Vad gör du om dagarna? 

 Hur gör du när du får nya arbetsuppgifter? Hur vet du vad du ska göra idag? 

 Hur upplever du dina arbetsuppgifter? Hur känns det, hur fungerar det? 

Upplever du det som en utmaning? 

 Känner du motivation för dina arbetsuppgifter? 

 Är dina arbetsuppgifter styrda av skrivna regler och anvisningar 

(arbetsbeskrivningar)? 

 Har du tillgång till stöd från till exempel manualer, referensböcker, 

dokumentation eller intranät i ditt arbete? Förklara i så fall gärna hur det stödet 

ser ut. 

Lagarbete (teamwork) 

 Arbetar ni i grupp eller har ni någon typ av regelbundna möten? 

 Jobbar ni i någon typ av arbetskonstellation? Par? Grupp? Hur är den 

sammansatt i så fall? 

 Får du en möjlighet att se hur andra arbetar och utför sina arbetsuppgifter? 

 Vad händer om du får svårigheter med t ex en uppgift på jobbet (förekommer 

stöd från t ex ledning, kollegor)? 

 Vilka mål har din verksamhet? Är det något ni brukar diskutera? Hur diskuterar 

ni det i så fall (ev konflikt)? 

Utbildning och förändring 

 Hur ser du på lärande och utbildning, behövs det på din arbetsplats? Brukar du 

efterfråga utbildning? Brukar du erbjudas utbildning? 
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 Händer det att ni blir utsatta för någon typ av förändring på er arbetsplats. Kan 

du ge exempel? Hur hanterar ni det? 

 Får du tillfällen att reflektera över de arbeten du utfört? 

 Brukar du bedöma ditt eget arbete? Hur då och när? 

 Ges du frihet att utföra dina arbetsuppgifter på det sätt du tycker är bäst? 

Kunskaper och kompetens  

 Händer det att du får arbetsuppgifter som är för svåra eller problem du inte kan 

hantera? Hur löser du det i så fall? 

 Utför du dina arbetsuppgifter med självtillit, tycker du att du har rätt kompetens? 

 Tycker du att du kan dit jobb? Vart och hur har du lärt dig det? 

Ledarskap 

 Berättar någon för dig hur det går i ditt arbete? I så fall vem och hur? 

 Får du höra när du gjort något bra respektive mindre bra? 

 Berättar någon för dig vad som händer i organisationen? I så fall vem och hur? 

 Har du möjlighet att ifrågasätta ditt arbete? Hos vem och hur? 

 Vad händer när ett par personer är borta från jobbet (t ex sjukdom)? 

 


