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Abstrakt 

En snabb förändringstakt på arbetsmarknaden sätter högre krav på medarbetarnas kunskap och 
lärande. Trots detta koncentrerar sig flertalet organisationer idag på de lukrativa vinsterna, 
vilket skapar sämre förutsättningar för arbetsplatsens grupplärande. Syftet var att utöka 
kunskapen om medarbetarnas upplevelser av betydelsen arbetsgruppen för lärandeprocesser i 
relation till organisationsförändring och ett hållbart perspektiv. Studien har en hermeneutisk 
ansats för att för att kunna tolka och få en djupare förståelse för medarbetarnas upplevelser. 
Åtta respondenter hittades med hjälp av ett bekvämlighetsurval från respektive åtta olika 
organisationer. Både strukturerade och semistrukturerade intervjumetoder användes för att 
besvara frågeställning och syfte. De transkriberade materialet har kodats, analyserats och 
tolkats med stöd av Illeris (2006) lärandedimensioner i ett successivt samspel där delar och 
helhet ökat på förståelse för fenomenet. Studien visade på att det upplevs finnas en ambivalent 
syn bland respondenterna i att lära under förändring i organisationer idag. Detta styrs av 
individuella erfarenheter, hur medarbetarna upplever relationen och kommunikationen till sina 
kollegor samt i vilken grad stöd till lärande arbetsplatsen erbjuder.   

 
 
 
 
 
 
Nyckelord  
Erfarenhetsmässigt lärande, grupplärande, hållbar utveckling, individuellt lärande, kollektivt 
lärande, organisationsutveckling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 | P a g e  
 

Blekinge Institute of Technology 
Department of Industrial Economics 
Course: Bachelor´s Thesis in Education, 15 hp 
Title: The working group's role in a learning process - from a sustainable learning 
perspective. 
Author: Ida Zamzad och Cleo Norman 
Tutor: Rose-Marie Olsson   
Date: 160203 
                    

Abstract 
A quick change in the labor market results in a higher demand on the employee’s knowledge 
and learning abilities. Despite this fact many organizations today focus on lucrative profits, 
which in turn create worse group learning conditions in the work places. The purpose of the 
this study was to expand on the knowledge of the employee´s experiences in regards to the 
importance of working groups for learning processes in relation to organizational change and 
sustainable perspective. The eight respondents were chosen through a convenience sampling, 
who then where interviewed with structural and semi structural interview methods. The 
transcribed interview material has been processed through categorizing, analyzing and 
interpretation in a successively manner including both parts and whole. The study shows that 
amongst the respondents there seem to be ambivalence towards learning within an organization 
that is changing today. This is driven by; individual experiences, by how the employee´s 
relationship and communication is towards each other but also by the level of support the 
working place provides towards learning. 
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INTRODUKTION 

Ju snabbare omvärlden förändras, desto mer kunskap måste organisationen utveckla för att 
handskas med förändringen. Och omvänt, ju mer kunskap som organisationen utvecklar, desto 
mer kan den påverka omvärlden. (Dixon, 1994, citerad i Granberg & Ohlsson, 2014, s. 15). 

Utveckling sker i en ständigt accelererande värld där organisationer strävar alltmer efter att 
skapa goda förutsättningar till att forma fram ett hållbart lärande, både på ett individuellt plan 
men även i grupp (Bergfeldt, Beier, & Ljungros 2008; Granberg, 2013). Grupplärandet beskrivs 
av Senge (2006) som en viktig komponent för att tillgodose organisationers framfart i en aktivt 
utvecklande miljö. Att kunna tillgodose dagens medarbetare med rätt verktyg för att kunna 
utvecklas på arbetsplatsen anser vi i vår uppsats vara viktigt, både ur ett organisatoriskt 
perspektiv men även för den enskilda medarbetaren. Detta för att kunna skapa bättre möjligheter 
till att kunna läras av och tillsammans med andra men också för generera ett hållbart lärande 
för framtiden (Brundtlandkommissionen, 1987). 

Ett hinder idag hos flertalet organisationer är att det alltför sällan sätts fokus på lärandets 
funktion hos både individen samt mellan medarbetarna då flertalet organisationer idag lägger 
fokus på de lukrativa vinsterna istället för att lägga upp strategier för ett hållbart lärande (Moore, 
2015). Detta upplevs som en stor brist i dagens organisationsförändringar där kortsiktiga 
lösningar allt för ofta ses som ett bättre tillvägagångssätt att arbeta med strategiska frågor på 
(Illeris, 2007). Intresse för uppsatsens syfte och frågeställning väcktes av uppsatsskrivarna 
genom egna arbetslivserfarenheter samt genom den djupdykning av litteratur som krävdes. I 
uppsatsens tidiga skede studerade uppsatsskrivarna organisationers sätt att utvecklas och läras 
på. Detta ledde snabbt in på fenomenet grupplärande och organisationer samt hur det kan skapas 
ett effektivt lärande ur ett hållbarhetsperspektiv. Att se på lärandets olika dimensioner inom 
nutida organisationer ur ett hållbarhetsperspektiv har visat sig vara unikt när uppsatsskrivarna 
sökt i litteraturen och vetenskapliga artiklar. Då kunskap inom detta forskningsområde upplevs 
begränsat väcktes ett ytterligare intresse som inverkade på uppsatsens utformning och område. 

BAKGRUND 

Det är idag närmast en självklarhet att individens lärande inte är avslutat i ungdomsåren då 
lärande numera betraktas som en livslång process (Ellström, 2008). Det fortsatta lärandets som 
sedan fortlöper och utvecklas inom organisationer och företag är vad som Granberg och 
Ohlsson (2014) definierar som arbetsplatslärande. Denna typ av lärande sker i parallell med att 
arbetsuppgifter utförs och som grundas på erfarenhet. Kommunikation och interaktion beskrivs 
som två fundamentala begrepp inom forskning idag och som utgör en central del av ett effektivt 
lärande på arbetsplatsen (Granberg & Ohlsson, 2005; Senge, 2006; Ekblom, 2015). 
Kommunikation och öppenhet mellan medarbetarna upplevs som vitala delar för ett generera 
ett hållbart lärande. Genom interaktion, kommunikation och handling (Granberg & Ohlsson, 
2005) samt en ökad förståelse för gruppens funktion och utvecklingsmöjligheter (Granberg, 
2013) beskrivs dessa komponenter inte endast som viktiga förutsättningar för ett effektivt 
lärande men även för organisationer i förändring (Ekblom, 2015). En bra arbetsmiljö är vad 
som Granberg och Ohlsson (2014) förklarar som fundamental för att bistå medarbetarna med 
goda förutsättningar för utveckling och lärande. Senge (2006) beskriver organisationers 
potential och möjligheter som centrala i att bygga upp en organisation på och att det är mer 
aktuellt nu än förr att tillgodose dessa behov. I Senges (2006) bok "den femte disciplinen" 
beskriver han ur både ett organisations- samt medarbetarperspektiv vilka discipliner en 
organisation bör ha för att utveckla en hållbar organisation. System tänkande, personligt 
mästerskap, tanke modeller, gemensamma visioner och teamlärande är vad som definieras som 
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centrala och viktiga för att skapa en effektiv organisation. Senge (2006) betonar hur 
teamlärande utgör den största och viktigaste disciplinen som både berör medarbetarnas sätt att 
samarbeta på samt hur de i relation till detta kan utveckla metoder att möjliggöra ett effektivt 
grupplärande. Utan ett effektivt samspel, kommunikation och ett grupplärande, upplevs 
organisationers utvecklingsmöjligheter som små. Organisationers strävan efter att vara den 
mest attraktiva arbetsplatsen är ett sätt att både locka till sig kompetenta och duktiga 
medarbetare som det belyser den centrala roll organisationen har för att hålla kvar sin personal 
inom organisationen (Granberg, 2013).  

Den lärande organisationen 

Den organisationen som skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande och som tar 
tillvara och nyttiggör detta i organisationens strävan att påverka och anpassa sig till omvärlden 
med syftet hög effektivitet (Granberg & Ohlsson, 2014, sid. 55). 

Begreppet den lärande organisationen myntades under tidigt 80- tal. Blickfånget inom 
forskningen låg på medarbetaren och möjligheterna till att tillgodose individerna med bland 
annat kompetensutveckling. Ett alltmer riktat fokus på individ, lärande och utveckling 
upplevdes bero på vad marknaden önskade sig utav den nutida organisationen (Granberg & 
Ohlsson, 2014). En strävan efter att tillgodose köparens behov med desto effektivare produkter 
ställde ett högre krav på både organisationen och medarbetarnas potential, varpå utveckling och 
kompetens blev en av de processer inom organisationerna som behövde en uppdatering. Den 
arbetsmarknad som innan legat lugn ökade i takt med internationaliseringen som tog alltmer 
över världen under 80-talets (Granberg & Ohlsson, 2014). Medarbetarens lärande inom 
organisationen upplevdes som desto viktigare för att kunna utveckla verksamheten framåt. Den 
lärande organisationen beskriver Granberg (2013) som ett organisatoriskt förhållningssätt där 
det centrala ligger i att skapa goda möjligheter till att bli en effektiv och stark organisation med 
lärandet i fokus. Den lärande organisationen låg i framkant inom organisationsutveckling då 
det allt eftersom utvecklades nya metoder att arbeta och utveckla organisationen på. 
Medarbetarens lärande blev centralt i tanken om att bygga en kraftfull organisation och 
strategier för att på ett tydligare sätt bevara och utveckla medarbetarnas kunskap och kompetens 
är vad den lärande organisationen gav omvärlden en central syn på (Granberg, 2013). 

Den lärande organisationen var det framtida begreppet som även stod för att på ett effektivt sätt 
kunna möta de orosmoln som härjade utanför organisationen och som alltmer betonade 
möjligheten till att kunna möta samt anpassa sig till den föränderliga omvärlden (Granberg & 
Ohlsson, 2014). Den lärande organisationen blev snabbt ett omtalat begrepp vilket ledde till att 
nya viktiga komponenter synliggjordes som exempelvis om hur individer lärde sig samt hur 
lärandet inom organisationen uppstår. En viktig utgångspunkt i pedagogiken, i relation till den 
lärande organisationen, är att belysa de mänskliga lärprocesserna som en aktivitet som fortlöper 
långt efter de sista skolåren för att sedan fortsätta inom arbetslivet. Detta beskriver Nilsson, 
Wallo, Rönnqvist och Davidson (2011) som en kritisk punkt i att förstå den pedagogiska 
betydelsen av lärandet vilket kan och bör ses som en aktiv process genom hela livet. Granberg 
och Ohlsson (2014) belyser hur team allt för ofta går miste om den kapacitet ett laglärande kan 
ha. Då Senge (2006) beskriver teamets funktion på arbetsplatsen som organisationens kärna 
och möjligheten till att göra organisationen stark så behöver den kapaciteten som ett laglärande 
kan utveckla, få stöd av organisationen genom att ha en bredare kompetens om gruppens 
dynamik, möjligheter och metoder att utveckla ett effektivt lärande på. Det upplevs av 
uppsatsskrivarna finnas en lucka emellan grupplärandets effektivitet samt i vilken mån 
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grupplärandets funktion har för att generera ett lärande på arbetsplatsen. Därför är det viktigt 
att stärka organisationernas förutsättningar för att lära i lag samt belysa vad som upplevs finnas 
samt fattas i dagens organisationer för att ett effektivt grupplärande kan uppstå. 

Grupplärande 

Att utveckla organisationer är vad som enligt Nilsson et al. (2011) sker när arbetsgrupper och 
team uppmärksammas som en central del av det organisatoriska lärandet. Grupplärandet 
upplevs ha en effektiv funktion i att uppmärksamma nya förhållningsätt till eget samt andras 
lärande vilket skapar en ytterligare stimulans till det egna lärandet (Granberg, 2013). 
Grupplärandets centrala delar ligger i kommunikationen emellan individerna, där 
medarbetarnas erfarenheter och kompetens synliggörs genom en aktiv dialog. Illeris (2007) och 
Senge (2006) betonar hur nya erfarenheter skapar förutsättningarna för ett kontinuerligt lärande 
på arbetsplatsen. Ett utbyte av medarbetarnas erfarenheter och ett kollektivt samspel anses vara 
de som tillsammans skapar vad som lärs inom gruppen och är vad som Senge (2006) menar på 
är organisationens styrka. Ett kollektivt deltagande medlemmarna emellan samt ett lärande 
tillsammans med andra beskriver Nilsson et al. (2011) som en stabil process då oavsett 
medlemmar som kommer och går ur gruppen så bevaras kunskapen fortfarande kvar inom den 
(Nilsson et al., 2011). Detta belyser en tydligare bild av hur stark och hållbar ett lärande blir 
tillsammans med andra är. Det är därför viktigt att ifrån organisationens sida skapa en lärmiljö 
som har en implementerad strategi eller metod för att skapa de bästa förutsättningar för 
medarbetarnas lärande. Att medarbetare kommer och går är en konsekvens av bland annat 
förändring och utveckling vilket uppmanar till utbyte av ny och gammal kompetens. Det finns 
specifika områden inom ett grupplärandet idag som upplevs som extra viktiga för gruppen och 
berör både kommunikationen samt gruppens kunskap- och erfarenhetsdelning. Utan detta 
upplevs grupplärandets förmåga inte stå lika stark, om nästintill ens alls. En effektiv 
kommunikationskanal samt en öppenhet emellan samtliga medlemmar är därför en vital 
funktion i att uppnå ett effektivt teamlärande (Nilsson et al., 2011). För att tydliggöra denna 
studies förhållningssätt till grupplärande har uppsatsskrivarna utgått ifrån Senge (2006) 
definition av grupplärande då delar som social interaktion, dialog och kommunikations har en 
stor betydelse för grupplärandet. 

Samspelets möjligheter till en effektiv kommunikation 

Begreppet ”teamthink” myntades under tidigt 1900-tal. Medarbetarnas betydelse och inverkan 
på varandra stod som en central del när begreppet förklarades som en positiv aspekt av ett 
funktionellt grupplärande. Effektivitet och ett framgångsrikt lärande är vad som Granberg 
(2013) symboliserar begreppet till. Nyckelorden för gruppens möjligheter till en positiv 
utveckling berör begrepp som förståelse, erfarenhets- och kunskapsdelning (Granberg, 2013). 
Erfarenhet, kunskap och kompetens är viktiga egenskaper som en grupp i lärande bör sträva 
efter att dela på (Granberg & Ohlsson, 2005; Senge, 2006). Dialog och kommunikation anses 
därför vara två centrala egenskaper som inverkar på vad som lärs samt hur medarbetarna 
tillsammans kan skapa ett lärande. Dialog är vad som gör att medarbetarna öppnar upp och 
förstår och vad som Senge (2006) förmedlar som viktigare än att gruppen för en bra diskussion.  

Granberg och Ohlsson (2005) betonar att det finns två infallsvinklar på grupplärandet som 
betonar de främjande samt hämmande faktorerna. Fallgroparna beskrivs ligga inom 
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organisationen, där olika erfarenheter och tankar hos medarbetarna kan leda till konflikter och 
oliktänkande men som Granberg och Ohlsson (2005) även belyser som en drivkraft som behövs 
för att utveckla organisationen framåt. Kommunikationen inom gruppen är därför en central del 
som bör åskådliggöras och arbetas med för att skapa de bästa förutsättningarna för att lärandet 
ska bli effektivt och hållbart. Kommunikationen på arbetsplatsen och dialogen medarbetare 
emellan är en betydlig del av de samspel som grupplärandet utgör (Senge, 2006). 

Det sociala samspelet beskrivs av Senge (2006) som en fundamental komponent i att läras av 
och tillsammans med andra. Då det är individerna inom gruppen som skapar förutsättningarna 
till att forma fram ett grupplärande är det viktigt att idag kunna tillgodose dem med redskap och 
kunskap om hur organisationer kan möjliggöra ett effektivt grupplärande både på kort och på 
lång sikt (Granberg & Ohlsson, 2005). Det finns dock en komplex dimension av grupplärandet 
vilket Granberg och Ohlsson (2005) beskriver som kontextuell, social samt kognitiv. 
Tankeprocesserna, dialogerna och det sociala samspelet är delar av lärandet som antingen kan 
höja eller sänka på gruppens sätt att utveckla ett effektivt grupplärande på.  

Det är inte alltid en självklarhet att gruppens interaktion skapar fördelar för att utveckla nya 
synsätt och idéer på. Idag betonas gruppens betydelse som en funktion av det resultat gruppen 
har. Groupthink betonas som en förödande sekvens av teamets resultat medan synergi betonar 
det effektiva resultatet av ett grupplärande (Granberg, 2014). Då forskning idag beskriver 
grupplärandet som antingen negativt eller positivt upplever vi att detta skapar ett glapp emellan 
processen och målen. I denna studie upplevs processen, det vill säga vägen till målet , vara det 
viktiga. Problematiken idag är att gruppens funktion hänvisas till gruppens resultat vilket 
dessvärre riktar organisationers fokus på vad gruppen ska generera och inte på vilket sätt 
gruppen genererar kunskap för att nå tänkt mål.  

Att läras inom organisationen 

Att utveckla kompetens och kunskap kan antingen styras av medarbetarnas egna 
intresseområden eller som en funktion av organisationsstrukturen som inverkar på vad som ska 
läras. Ellström (2008) delar upp lärandets processer i två olika kategorier. Den lägre ordningens 
lärande beskrivs utifrån en lärmiljö där individen fått uppmaningar till att hålla sig till de 
uppgifter, mål och förutsättningar som på förhand finns. Detta gör individen utan att för den 
delen inverka på uppgiften genom att styra eller att förändra på den. Den högre ordningens 
lärande beskrivs som ett desto mer kravlöst agerande i att förhålla sig till uppgiften och i detta 
fall tas inget av uppgifter, förutsättningar eller målet för givet (Ellström, 2008). Medarbetarna 
som lär sig som en konsekvens av att anpassa sig till organisationen mål och förutsättningar 
behöver desto mer stöd i sitt sätt att läras på. Detta då motivationen till att läras upplevs vara 
desto svårare att känna när lärandet är en konsekvens av hur organisationen vill förändras på 
och inte beror på ett eget initiativ till förändring (Ekblom, 2015).  

Granberg (2013) belyser hur organisationernas utvecklingsfas, från rutin och riktlinjer till att 
skapa kompetens och kunskap, satte spår i vad medarbetare upplever som centralt för att nå ny 
kunskap. Granberg (2013) delar upp lärandet och möjligheten till att utveckla ny kompetens i 
olika fält. Rutinfältet är vad som utgör grunden för att skapa en bra arbetsplats. I Sveriges 
industrisamhälle stod rutiner tidigt för behärskning och vägledning vilket upplevdes dra ner på 
oron och stressen hos den dåtida medarbetaren. Organisationerna upplevde hur det blev allt 
enklare att tillgodose ny personal med riktlinjer som redan var hårt styrda genom de 
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standardiserade arbetssätten. Som ett resultat av alltför styra arbetsuppgifter och monotona 
rutiner, blev konsekvensen en smäll som slog hårt på medarbetarens självmående. Stressade 
och uttråkade arbetare berörde två av rutinfältets negativa sidor. Två ytterligare fält 
åskådliggjordes även av Granberg (2013). Reservfältet är vad som krävs för att nå ny kunskap 
och ett aktivt lärande där en aktiv problemlösning blir en central roll. I relation till detta fält 
finns lärandefältet som upplevs sporra medarbetaren till att fortsätta utveckla nya färdigheter 
genom att uppleva och bemästra nya utmaningar. Lärandefältet är det som Granberg (2013) 
belyser som viktigt och som genereras av att medarbetaren upplever att ny kunskap kan 
utvecklas. Kompetensutvecklingen har på senare år fått en större betydelse, dock upplever 
Ellström (2008) att det inte är tillräckligt då det fortfarande saknas ett stort forskningsområde 
inom organisationslärandets effekter och processer. Denna studie är därför till att utöka 
kunskapen om ett tillsynes outforskat område inom organisationslära som behövs 
vidareutvecklas för att arbetsgruppen ska nå sin maximala potential i att sprida kunskap vidare 
inom gruppen och organisationen. 

Problemformulering 

Kunskap och färdigheter är vad som dagens organisationer är berikade utav. Detta ställer högre 
krav på att organisationer behöver bli tillgodosedda med de verktyg som behövs för att 
medarbetarnas kunskap inte ska gå förlorad (Säljö, 2013). Det sociala samspelet, en god 
kommunikation, erfarenhet- samt kunskapsdelning anses som huvudkomponenter i att forma 
fram en hållbar och framtidsinriktad organisation där medarbetarnas kollektiva roll och 
kommunikation till varandra ses som centrala (Senge, 2006). Effektiva metoder i att 
implementera ett hållbart lärande är att kunna tillgodose medarbetarna idag med förutsättningar 
till en positiv kunskapsbildning och kompetensutveckling. Utifrån dessa två perspektiv avses 
både organisationen och medarbetaren ha en innefattande roll i att tillsammans möjliggöra ett 
effektivt lärande på arbetsplatsen (Senge, 2006). 

Att tillgodose organisationer med ett verktyg i form av en strategi, vision eller metod för att 
skapa ett effektiv och hållbart lärande upplevs i denna studie som centralt. Detta upplever 
uppsatsskrivarna som viktigt då den påfrestande förändringstakten hos organisationer idag 
alltmer sätter lärandet i fokus men ibland utan långsiktiga idéer om hur skapa ett effektivt 
lärande som upplevs fungera både på kort och lång sikt. Problematiken med dagens forskning 
är att grupplärande och dess utvecklingsmöjligheter ses som en social konstruktion i en kontext 
av framför allt barn och ungdomar (Ellström, 2008). Men då det livslånga lärandet visar på ett 
kontinuerligt utvecklande av förmågor och kompetens långt efter skolåren så behövs det även 
stöd till detta på arbetsplatserna. Grupplärandets dimensioner och förmågor idag inom 
arbetslivet upplever uppsatsskrivarna i denna studie som bristfälliga i relation till avsökning av 
tidigare forskning inom ämnet men med stöd av ytterligare vetenskap och forskning kan nå 
potential till utveckling. Detta upplever uppsatsskrivarna i vår undersökning är viktigt för att; 
kunna effektivisera organisationen och medarbetaren för att skapa ett hållbart lärande för 
framtiden. 

Syfte 

Syftet är att utöka kunskapen om betydelsen av arbetsgruppen för lärandeprocesser, ur ett 
hållbart lärandeperspektiv i en organisation som befunnit sig i en förändringsprocess. 
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Frågeställning 

Hur upplever medarbetare att de lär inom en arbetsgrupp, relaterat till ett förändringsarbete som 
införts inom en organisation 

TIDIGARE FORSKNING 

Samspel och kommunikation 

Att lära i grupp grundas på delaktighet och kommunikation och som drivs fram av gruppens 
samtliga medlemmar genom att dela på erfarenhet och kunskap (Raes, Boon, Kyndt, & Dochy, 
2015). Medarbetarnas sätt att interagera med varandra och aktivt processa kunskap tillsammans 
är viktigt för grupplärandet. För att få lärandet att stanna inom organisationen så behöver 
gruppen behålla gruppens erfarenhetsbaserade lärande, för att senare kunna återge information 
vid en senare gång. I linje med detta menar Raes et al. (2015) och Ramanujam och Goodman 
(2011) att verbal interaktion är en drivande faktor för att skapa samt möjliggöra ett gruppbaserat 
lärande. Det krävs således en verbal interaktion emellan medarbetarna men även en 
kunskapsdelning som enligt dem behövs för att kunna bibehålla samt återge kunskap, för att 
hålla den kvar inom organisation. 

Individuella erfarenheter samt relationen och interaktionen till gruppens medlemmar upplevs 
vara en bakomliggande faktorer som styr medarbetarna till att uppleva grupplärandet som 
antingen något bra eller dåligt. Bra upplevs det vara om dessa komponenter upplevs fungera 
och dåligt när de finns brister (Tseng & Yeh, 2013). Backström (2004) beskriver i sin studie 
hur individer som arbetar och lär i grupp främjar på grupplärandet då medarbetarna kan utbyta 
erfarenheter genom att föra diskussioner, lyssna, samtala och lära av varandra. Både till 
varandra som kollegor men även till den ledare som leder gruppen framåt (Backström, 2004). 

En verbal interaktion förutsätter att samarbete på arbetsplatsen finns (Veestraeten, Kyndt, & 
Dochy. 2014). Trots det upplevs människors förmåga att samarbeta och arbeta i lag leda till 
likaväl framgångar som motgångar. Det är inom det sociala samspelet som Raes, Boon, Kyndt 
och Dochy (2015) belyser den del som förknippas som skör för ett effektivt grupplärande. Den 
sociala konstruktionen av gruppen är därför central vilket sätter större press på de olika 
kommunikationskanaler som berör gruppmedlemmarnas tillit, öppenhet och viljan att våga 
sprida idéer till varandra. Corrigan , Zon, Maij, Martensson och McDonald samt Veestraeten et 
al., 2014 fann i sina studier ett starkt samband mellan social sammanhållning och grupplärande 
vilket belyser den sociala konstruktionen som en högst vital del av grupplärandet. Den sociala 
interaktion samt det sociala sammanhanget upplevs därför ha en central roll för lärandets 
utveckling (Corrigan et al., 2014). 

Insikt om gruppens funktion 

En effektiv kommunikation är en viktig komponent men att se andras kunskap och erfarenhet 
som en av gruppens främsta tillgångar är en annan. I en studie av Ramanujam och Goodman 
(2011) beskrivs gruppens roll i att ta vara på varandras kunskap som viktig. Lika viktigt är det 
att kunna bibehålla dessa för att sedan få dessa att stanna likt ett minne inom gruppen. För att 
skapa en funktion där lärandet samt medarbetarna ses som centrala delar, behövs det ifrån 
organisationerna sida en effektiv lösning på att kunna återkoppla ett lärande till framtida 
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lösningar och situationer. Raes et al. (2015) beskriver hur grupplärandet till skillnad från ett 
individuellt lärande grundas på delaktighet (som drivs fram av lagets samtliga medlemmar av 
erfarenhet och kunskap). Medarbetarnas sätt att interagera, aktivt processa kunskap och återge 
information inom laget är därför en viktig sekvens av grupplärandet (Raes et al., 2015). 

För att få en helhetsbild om gruppens funktion och mening krävs det en betydligt djupare 
förståelse för den dynamik som ligger bakom ett grupplärande. Detta är vad som Backström 
(2004) beskriver som en fundamental roll när det kommer till att skapa goda möjligheter för 
organisationens tillväxt och utveckling. Backström (2004) beskriver att de svårigheter som 
uppstår när det gäller att implementera nya arbetssätt och lärande organisationer är att 
organisationerna inte alltid ser den inverkan som ett effektivt grupplärande har. En konsekvens 
av detta är att organisationer då oftast väljer att falla tillbaka i gamla vanor och därför inte 
uppmärksammar nya strategier som krävs för att skapa ett hållbart grupplärande. Ett strategiskt 
tänk samt en effektiv arbetsmodell är vad Veestraeten et al. (2014) i sin studie tagit stöd utav. 

D ´Angelo och Brunstein (2014) menar på att det förutom en organisatorisk strategi behövs 
organisationer som betonar vikten av grupplärandets slutdestination, för att synliggöra flera 
dimensioner av ett effektivt grupplärande. Att synliggöra grupplärandets dimensioner genom 
strategi och mål är en väg att belysa lärandet på, medan Ruhizan och Saemah (2011) ser till 
processen inom lärandet samt hur och vad som lärs under tidens gång. I deras studie har 
problembaserat lärande varit en lämplig metod för att forma fram ett lärande i relation till 
hållbar utveckling. Detta då det upplevs både finnas struktur samt strategi för att tillgodose 
medarbetarna med stöd, samt att individer får vara med och påverka under processens gång. 
Kollektiv samverkan och förmåga till att förstå varandras och sin egen roll beskrivs av Corrigan 
et al. (2014) som en grundläggande faktor till att uppnå ett grupplärande. Traditionellt lärande 
beskrivs som ett således förgånget verktyg som behövs uppdateras till 
organisationsutvecklingens nya behov. Organisationers ansvarsområde idag är att nå ett hållbart 
lärande genom att belysa hur grupplärandets egna och andras förmågor och kompetens kan 
främja ett organisatoriskt lärande på arbetsplatsen. 

Motivationella drivkrafter 

De upplevs idag finnas två områden hos medarbetaren som inverkar på lärandets funktion och 
utveckling. Detta kategoriseras i detta avsnitt utifrån inre samt yttre drivkrafter. De inre 
drivkrafterna berör medarbetarnas känslor för lärandet, medan den yttre berör de 
omständigheter som individen kan lite eller knappt inverka på. Arbetsmiljön beskriver Tseng 
och Yeh (2013) som en yttre drivkraft som inverkar på medarbetarnas motivation. Detta 
uppmärksammades i deras studie när de lät undersöka ett virtuellt grupplärande som var 
bristfälligt då medarbetarna kände en misstro till sina kollegor som en konsekvens av att de inte 
kunde se dem. Ett balanserat gruppdeltagande och tron till varandra hade enligt medarbetarna 
varit en grundsten till att förbättra lärandet inom gruppen och inverkat positivt på deras 
motivation. Backström (2004) delar upp på motivationen inverkan på grupplärandet utifrån eget 
och andras ansvar. Den inre och individuella motivationen upplevdes öka när individen 
upplevde ett större ansvarsområde. Medan de yttre drivkrafterna i större utsträckning berör de 
delar som är utanför medarbetarens kontroll, som exempelvis arbetskontexten (Tseng & Yeh, 
2013) struktur och organisationsstrategi (Dangelo & Brunstein, 2014; Ruhizan & Saemah, 
2011). 
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Moore (2015) menar på att ett lärande ur ett hållbart perspektiv bör uppmärksamma hur det de 
tre kategorierna inom hållbar utveckling ekologiska, sociala och ekonomiska har en inverkan 
på inom vilket område ett utvecklande av lärandet är centralt. Detta beskriver Moore (2015) 
genom att belysa hur dessa tre kategorier i relation till att utveckla ett lärande på arbetsplatsen 
i relation till hållbar utveckling kan antingen stärka eller försvaga kategorierna. Detta sker när 
exempelvis ekonomiska vinster blir på bekostnad av de sociala. Att effektivt kunna samspela 
dessa begrepp emellan utan att låta vare sig den ena eller andra kategorin bli lidande är vad som 
enligt Moore (2015) möjliggör ett hållbart lärande. Då flertalet organisationer idag till stor del 
upplevs styras av ekonomiska förutsättningar (då lukrativa vinster upplevs gagnas mer än att 
ge stöd i grupplärande) bör detta både uppmärksammas och förändras på. Sociala, hållbara och 
ekonomiska innovationer är avgörande och måste själva bli drivkrafterna för företagen då det 
inte längre är hållbart lärande att jobba efter den gamla arbetsmodellen (Moore, 2015). 
Strukturer, metoder och system är vad som Corrigan et al. (2014) ser som en effektiv lösning 
till att närma sig ett framtidslärande för dagens organisationer. För medarbetarna är det därför 
viktigt att kunna tillgodose dessa med rätt redskap för att ge stöd till lärande och utveckling. 
Detta kan enligt Corrigan et al. (2014) implementeras i dagens organisationer genom att belysa 
kraften av lärandet på arbetsplatsen, samt hur och vad som lärs. 

TEORIRAM 

De tre lärdimensionerna 

Illeris (2007) menar på att det finns flera komponenter som inverkar på individens sätt att lära 
på. Detta delar han upp i olika dimensioner och belyser hur vardera del inverkar och utgör 
helheten till de grundläggande faktorer som hör till lärandet. De första två dimensionerna berör 
de processer som sker inom individen, varpå den tredje dimensionen berör individens samspel 
till sin miljö. För att arbetsgruppens ska upplevas ha de bästa förutsättningarna för sin funktion, 
bör därför grupplärandet ligga i linje med de tre dimensionerna (Illeris, 2007). 

Drivskraftsdimensionen 

Berör den del av lärandet som stärks utav motivation, vilja och känslor. Individen styrs och 
motiveras av nyfikenhet och otillfredsställda behov som behövs utvecklas, då människan inte 
upplever att det finns tillräckligt med kunskap och färdighet för de som individen upplever 
behöver utvecklas. Samspelsprocessen är den process som sammanlänkar 
drivkraftsdimensionen till innehållsdimensionen. Individen styrs omedvetet och medvetet av 
sin omgivning varp impulser och handling sker. 

Innehållsdimensionen 

Är den kognitiva delen av lärandet som Illeris (2007) betonar ligga i de som berör tänkandet, 
minne, förståelse och insikt. Centrala begrepp inom innehållsdimension är; förståelse, kunskap 
och färdigheter. Det betyder att denna dimension belyser delar av individens egen förståelse för 
sitt eget lärande genom att ha insikt i vad som individen vet och kan. Dessa delar skapar en 
helhet genom att människan först då förstår sin funktionalitet i sitt sammanhang. 
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Samspelsdimensionen 

Individen har en aktiv roll i att samspela med den sociala och den materiella omgivningen. 
Denna nivå delas upp i två skilda nivåer, då ena nivån berör den sociala nivån, exempelvis 
arbetsgruppen och den andra nivån berör den materiella omgivningen. Denna dimension är vad 
som inverkar på individens handling, kommunikation och samarbete och som Illeris (2007) 
beskriver som central när individen interagerar med sin omvärld. Denna dimension skapar de 
individuella förutsättningarna som berör den sociala miljön och det sociala sammanhanget till 
andra individer (Illeris, 2007). 

Perspektiv hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett begrepp som expanderat de senaste åren men som myntades redan 
under tidigt 80-tal av IUCN (International Union for Conservation of Nature). Samhällsfrågor 
alltmer belyst hur organisationer och samhälle, på ett innovativt sätt, kan skapa förutsättningar 
för hållbara metoder gällande individers konsumtion, levnadssätt och ekologisk hållbarhet. Ett 
lärande för hållbar utveckling handlar idag om att involvera och engagera individer inom en 
organisation där individerna själva har en stark och tydlig roll när det gäller att vara med att 
påverka innehållet, ha kunskap om helheten och vara involverad i utformningen av det nya 
lärandet (Brundtlandkommissionen, 1987). Hållbar utveckling är ett övergripande begrepp som 
berör flera olika komponenter inom samhällsutveckling. Det främsta fokus ligger dock på att 
skapa goda förutsättningar för en hållbar framtid. För att belysa lärandets funktion i relation till 
hållbar utveckling gäller det att betona de samspel som sker mellan medarbetarens och sin 
omgivning genom att se till processen av den sociala och kulturella situation individen befinner 
sig inom (SOU, 2004). Mellan 2005-2015 utsedde FN decenniet som en symbol för att verka 
och arbeta för en hållbar utveckling. Hållbar utveckling inom lärande har därför blivit en ökad 
prioritering där målet är en värld där alla har tillgång till både en kvalitativ utbildning och 
kunskap om värderingar, beteenden och livsstilar som krävs för att bemöta och hitta lösningar 
på världens ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar. Vid Unescos konferens år 2013 
beslutades det att programmet “Global Action Programme on Eduacation for Sustainable 
Devolopment” skulle främja metoder för att människor lärande och lärande för hållbar 
utveckling (Unesco, 2014). Syftet med att arbeta med hållbarhetsfrågor inom en organisation 
är för att driva organisationsutvecklingen framåt, vilket i sin tur stärker på organisationens 
lönsamhet, värderinger och de ekonomiska effekterna i en positiv riktning (SOU, 2004). 
Studien har tagit stöd av detta perspektiv då funktionen av gruppen och grupplärandet ska 
förknippas med ett hållbart lärande på så vis att lärandet är anpassat för förändring och 
utveckling. Utveckling är ett återkommande begrepp som symboliserar det hållbara lärandet 
genom att se på ny kunskap som en konsekvens av att världen ständigt förändras. Miljö, 
ekonomi och sociala aspekter är grundläggande kategorier inom hållbar utveckling och som 
samtliga berör en organisationens grund. I förlängningen kan dessa tre kategorier om hållbar 
utveckling skapa en positiv effekt på organisationens ekonomi, individernas 
utvecklingsmöjligheter och organisationens varumärke. Lärande inom grupper i en organisation 
är därför en viktig faktor för att generera ett hållbart lärande (Unesco, 2014).  
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METOD 

Val av ansats 

Uppsatsskrivarna av denna studie har valt en hermeneutistisk ansats för att få en djupare 
förståelse för individers känslor och verklighetsuppfattningar. Uppsatsskrivarna valde denna 
ansats för att ha möjligheten att tolka och skapa förståelse och djupare mening för 
respondenternas erfarenheter och känslor. I det här avsnittet redogör uppsatsskrivarna för 
analysinstrumentet, den hermeneutiska spiralen och dess teori. Att använda sig av den 
hermeneutistiska spiralen som stöd för uppsatsskrivarna, gjorde att vi hela tiden omvärderade 
vår förförståelse gentemot den nya kunskapen som uppsatsskrivarna får från 
respondenterna.  Den hermeneutistiska läran försöker ofta sträva efter förståelse. Förståelsen 
innebär en djupare kunskap, som sedermera leder till att kunskapen måste omvärderas. En 
grundläggande hypotes inom hermeneutiken är att man fokuserar på den kontexten och det 
sammanhang som medarbetaren befinner sig i, för att kunna tolka fenomenet och se dess 
mening. Det innebär att all tolkning är beroende av fenomenets delar för att se helheten. Genom 
att begripa dessa delar så kan man utkristallisera och skapa förståelse. Kriterierna för att ha en 
hermeneutiskt ansats är att det ska finnas ett logiskt sammanhang mellan del – och helhet, 
utöver det ska det finnas en säkerställd tolkning som ensam kan förklara fenomenet, att uppnå 
säkerställd tolkning är mycket svårt och ofta får forskarna nöja sig med att det finns flera olika 
tolkningar och att det finns flera olika sanningar (Ödman, 2007). Valet av ansats för denna 
studie påverkas av uppsatsskrivarnas ontologiska och epistemologiska synsätt. Ontologi – 
innebär vad för verklighetssyn uppsatsskrivarna har och i den här studien är medarbetares 
upplevelser och lärande viktiga för att besvara syfte och frågeställning. Ontologiskt synsätt är 
influerat av idealism som betonar att utan individers medvetande så finns det ingen verklighet. 
Epistemologi berör frågor som hur uppsatsskrivarna ser på kunskap och hur man når kunskap, 
det ligger helt inom vårt syfte och frågeställning, då uppsatsskrivarna vill öka förståelsen för 
medarbetare i en organisation (Cohen, Manion & Morrison, 2011). 

Val av insamlingsmetod 

Val av metod av vetenskapliga undersökningar görs antingen genom en kvalitativ eller 
kvantitativ undersökning. Uppsatsskrivarna har valt kvalitativ intervju som insamlingsmetod 
för att lättare kunna studera våra forskningsfrågor; hur medarbetare upplever grupplärande i en 
organisation i förändring. Valet var en kvalitativ intervju var för att kunna komma åt 
respondenternas tankar, åsikter och känslor, något som uppsatsskrivarna missat vid t.ex. en 
enkätundersökning. Samt att få en djupare kunskap om medarbetares upplevelser och lärande, 
detta passar vårt syfte bättre då fokus ligger på betydelsen av arbetsgruppen i lärandeprocesser. 
(Cohen, et al., 2011). Utöver det för att kunna förstå hur medarbetare upplever lärande under 
organisationsförändring och få medarbetarens perspektiv. Det innebär att man efter varje 
intervju med respondenterna måste omtolka resultatet för att förstå alla respondenters åsikter 
och få en helhet som stämmer överens med medarbetare på 8 arbetsplatser, samt att få insikt av 
arbetsgruppens betydelse i en lärandeprocess i en organisationsförändring. Uppsatsskrivarna 
upplevde att tack vara all den användbara information uppsatsskrivarna fått av de 8 intervjuerna 
och det empiriska materialet gav det oss en adekvat bild över medarbetares upplevelser och 
grupplärande inom en organisation under ett förändringsarbete. Hur man reflekterar över syftet 
kan belysa de problem som medarbetare upplever och kan skapa förståelse (Ödman, 2007). 
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Uppsatsskrivarna utformade frågor utifrån det som är centralt i denna studie, lärande, 
grupplärande, samarbete, kommunikation och hållbart lärande, att ha dessa frågor nära till 
hands gör att studien blir relevant och en röd tråd finns att följa, samt att man får möjlighet att 
vara flexibel och ha en halvstrukturerad intervju för att få ett djup (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Avgränsning 

Avgränsningen i denna studie var åtta intervjuer, som nämnts i ett tidigare avsnitt. Med hjälp 
av en hermeneutistisk analysmetod kunde uppsatsskrivarna nå en djupare förståelse för 
fenomenet genom att tolka och förstå respondenterna och deras åsikter, känslor och attityder 
för grupplärande. Det är viktigt att klargöra vår förförståelse då metoden bygger på det, och är 
beroende av våra egna tolkningar av intervjuerna. Förförståelse innebär att uppsatsskrivarna har 
en uppfattning om en text redan innan man analyserat och tolka texten. Att direkt efter intervjun, 
analysera materialet gör att uppsatsskrivarna anser att vår förförståelse blir mer överskådlig och 
tydlig för läsaren, samt att man undviker eventuella övertolkningar. En del i avgränsningen i 
denna undersökning har varit att försöka undvika feltolkningar, man tolkar fenomenet för att 
det ska passa in i en slutsats som uppsatsskrivarna tycker sig se innan analysen är slut. Samt 
om några av respondenternas svar sammanfallit med vår egen förförståelse så har 
uppsatsskrivarna kontrollerat att det inte är resultat av en ledande fråga (Ödman, 2007). Tack 
vare denna avgränsning och att uppsatsskrivarna är två uppsatsskrivare borde minska risken för 
övertolkningar och feltolkningar.   

Urval och genomförande 

Uppsatsskrivarna valde åtta olika respondenter, där samtliga upplevt att de stött på någon form 
av förändring på sin arbetsplats och som hade eller har arbetat i grupp. Genom ett 
bekvämlighetsurval (vänner, bekanta, organisationer i närområdet eller vänner) fick 
uppsatsskrivarna tag på respondenterna (Borg & Westerlund, 2006). Innan intervjun började 
fick samtliga respondenter veta att det skulle spelas in, men att de när som helst kunde avbryta 
eller hoppa över frågor som de inte kände sig bekväma med. Alla respondenter godkände att 
bandspelare användes under samtliga intervjuer. Då samtliga respondenter spelades in med 
hjälp av en bandspelare möjliggjorde detta ett friare förhållningssätt till intervjun då 
uppsatsskrivarna kunde koncentrera sig på frågor och följdfrågor. Det ställdes först 
strukturerade intervjufrågor samt att en del var halvstrukturerade så skapades ytterligare ett 
djup, tack vare de följdfrågor som ställdes (intervjufrågor, bilaga 2) (Kvale & Brinkmann, 
2009).  

Bearbetning 

Intervjuerna spelades in, transkriberades och sammanställdes. Att skriva ned intervjuerna 
gjorde det lättare för uppsatsskrivarna att få en överblick över svaren och på så sätt ett effektivt 
sätt att starta igång med analys. Den analytiska processen startade så fort uppsatsskrivarna fått 
in alla svar från respondenterna (Bryman, 2011). Genom respondenternas intervjusvar så 
transkriberades dessa till koder med stöd av NTC-modellen, samt att kategorier skapades och 
mönster kunde urskiljas (Friese, 2012). Detta led till att en djupare förståelse för text och 
material vilket möjliggjorde en ökad mening för fenomenet (Andersson, 2014). Resultat, analys 
och tolkning fick stöd av det induktiva förhållningssätt som låg i relation till studien. Ett 
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induktivt förhållningsätt är vanligt i kvalitativa studier som innebär att lämpliga teori-
anknytningar samt val av teoretiska begrepp ger stöd för tolkningar och diskussionsutrymme 
(Bryman, 2011).  

Analys av insamlat material 

Uppsatsskrivarna har valt de olika citaten i resultatkapitlet för att det besvarar vår frågeställning 
som vill undersöka hur medarbetare upplever att de lär inom en arbetsgrupp, relaterat till en 
förändring inom medarbetarens organisation. Analysarbetet började med att uppsatsskrivarna 
läste igenom materialet för att få en förståelse för helheten, vad ville respondenterna förmedla 
i intervjuerna. Att vara medveten om sin egen förförståelse gjorde att uppsatsskrivarna hade 
möjlighet att utveckla nya kunskaper om medarbetare inom organisationer (Cohen et al., 2011). 
Först kategoriserade uppsatsskrivarna de bra citaten, i första hand de citaten där respondenterna 
berättade om sin upplevda roll inom organisationen. Citaten av respondenterna upplevdes som 
otillräckliga av uppsatsskrivarna när de först kategoriserade resultaten. För att få svar på 
frågeställning och syfte så har uppsatsskrivarna tolkat resultatet flertalet gånger med fokus på 
betydelsen av arbetsgruppens lärandeprocesser. Under processen så har uppsatsskrivarna 
pendlat mellan del och helhet, citat och uppmärksammat om respondenterna reagerat och 
upplevt lika. Analysen som utgick ifrån respondenterna svar, kunde med hjälp av 
kategoriseringar och stöd av NCT - modellen nå en djupare förståelse för fenomenet (Friese, 
2012). Uppsatsskrivarna tillämpade NCT-modellen under hela processen, ett samspel mellan 
citat, frågeställning, teorier och syfte som gav struktur och helhetssyn (Kvale och Brinkman 
(2009). 

Tolkning av resultat 

I tolkningen av denna studies resultat så har uppsatsskrivarna utgått ifrån frågeställning och 
syfte, arbetsgruppens inverkan på lärprocesser. För att kunna tolka medarbetarnas upplevelser 
så har uppsatsskrivarna använt sig av Illeris (2007) lärande dimensioner, där denne teori påvisar 
hur viktig kommunikation, samarbete och det sociala samspelet är viktig för lärandes helhet. 
Fokus har varit på kunskapen av betydelsen i arbetsgruppen för lärandeprocesser ur ett hållbart 
lärandeperspektiv i en organisation som befinner sig i en förändringsprocess. Samt hur 
samspelsprocessen sett ut när en förändringsprocess uppstått och på dessa intervjuer har 
uppsatsskrivarna tolkat resultatet. Uppsatsskrivarna har pendlat mellan empiri, teori och ens 
egen förförståelse och har på detta sätt kunnat se ett mönster och mening med det som sades 
och kunde tolka respondenternas svar och sätta in dessa i kategorier. Utifrån dessa citat har 
uppsatsskrivarna kunnat tolka resultat i relation till vald teoriram, detta resultat gav 
kategorierna, förförståelse för egen samt andras kompetens, motivationella faktorer och ett 
bristfälligt samspel. Halvstrukturerade intervjuer - var ett effektivt sätt att nå en ökad förståelse 
för respondenternas upplevelser. Detta i relation till hermeneutisk ansats gav ett djup i ökad 
förståelse för respondenterna.  

Etiskt förhållningssätt 

Det Humanistisk - samhällsvetenskaplig forskningsrådet har fastställt fyra etiska regler som 
forskare ska följa. Dessa etikregler även benämnt som individsskyddskravet är för att skydda 
respondenterna. Etikreglerna är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. För att uppfylla informationskravet ska respondenten bli informerad av 
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studiens syfte innan intervjun görs. Samtyckeskravet gäller att respondenterna själva ska få 
avgöra om de vill medverka eller inte. Den ska vara frivillig och de vet innan att de när som 
helst kan avbryta undersökningen om de vill. Konfidentialitetskravet berör anonymitet och att 
de uppgifter som kommit fram under studien är konfidentiella. Nyttjandekravet belyser hur 
insamlat material endast kommer användas i detta forsknings sammanhang och endast i detta 
examensarbete (Vetenskapsrådet, 2002). Uppsatsskrivarna har i denna studie tagit hänsyn till 
dessa och en tid före intervjun gett respondenterna ett informationsbrev (se bilaga 1) gällande 
etik och deras rättigheter. 

Reliabilitet och Validitet 

Validitet är en viktig del för att kunna göra en effektiv forskning, en god validitet och en god 
reliabilitet är en förutsättning för att vår analys av respondenternas svar ska kunna generaliseras. 
Vi som uppsatsskrivare kan inte vara helt objektiva när uppsatsskrivarna tolkar vår forskning, 
vi blir påverkade av vår egen förförståelse. Trots det så är vårt perspektiv lika relevant som 
respondenternas perspektiv då vårt arbete är att undersöka och tolka medarbetarnas upplevelser. 
Att ha en kvalitativ ansats innebär att man använder sig av reliabilitet och validitet under hela 
arbetets gång, samt beskriva på ett tydligt sätt hur man samlat in data, och bearbetat 
intervjuerna, vad man har för urval och tydligt beskriva sin egen förförståelse. Ett par av 
respondenternas familjemedlemmar fick testa på intervju-frågorna, för att se om några av 
frågorna upplevdes som svårförstådda eller onödiga. Utfallet av detta blev att onödiga och 
svårtolkade frågor sållades bort, vilket upplevs stärka studiens validitet. Att låta läsaren följa 
hela vår process och slutligen resultatet är ett sätt att visa att det både är en systematisk och en 
hederlig studie, samt att uppsatsskrivarna har en tydlig och noggrann beskrivning av arbetet för 
att frambringa hög tillförlitlighet och stabil studie. Att spela in intervjuerna stärker 
tillförlitligheten, vilket gör att uppsatsskrivarna kunde transkribera intervjuerna bra. Att vara 
två uppsatsskrivare stärker denna studie ytterligare och gett oss möjlighet att både enskilt och 
tillsammans analysera respondenterna svar. För att hålla validiteten hög i studien så har 
uppsatsskrivarna successivt arbetat med att belysa respondenternas utsagor genom att samverka 
deras svar till syfte och frågeställning.  Reliabilitet anger hur tillförlitlig en studien är och att 
resultatet ska kunna bli detsamma oberoende vem som utför studien. Uppsatsskrivarna har 
noggrant beskrivit hur urvalet av respondenter, analysmetoder och i vilken kontext de befunnit 
sig i vilket gör att det är överförbart och kan upprepas. Uppsatsskrivarna har motiverat studiens 
vetenskapliga ansats, hermeneutiken och beskrivit hur datainsamlingen genomförts, i samband 
med det har uppsatsskrivarna lyft fram våra ontologiska och epistemologiska synsätt och vår 
förförståelse (Cohen et al., 2011). 

Metodkritik 

Respondenterna i studien valdes ur ett bekvämlighetsurval, detta innebär att man väljer dessa 
respondenter subjektivt samt att dessa ska vara lätta att få tag på. Respondenterna i denna studie 
är med stor sannolikhet inte representativt för den generella medarbetaren, det går således inte 
att dra några slutsatser för medarbetare i stort, men fungerar alldeles utmärkt i så kallade 
pilotanalyser. Då syftet med en hermeneutisk ansats inte är att dra några generella slutsatser för 
alla medarbetare utan få en förståelse för hur det kan se ut inom olika organisationer (Bryman, 
2011). Kritik mot själva intervjun är att uppsatsskrivarna inte lät respondenterna läsa igenom 
frågorna först och på så sätt bättre vara förberedda på frågorna som kommer under intervjun. 
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Bryman (2011) skriver att man bör lämna ut både syfte samt intervjufrågorna före. Ytterligare 
kritik mot studien är att intervjuer togs ur ett bekvämlighetsurval, vilken kan äventyra 
validiteten och reliabiliteten, uppsatsskrivarna har undvikit att tala om ämnet före med 
respondenterna och spelat in materialet och undvikit ledande frågor för att öka studiens 
tillförlitlighet (Cohen et al., 2011).  Uppsatsskrivarna valde att inte lämna ut frågorna i förväg 
då tanken var att oförberedda frågor minskar risken för att respondenterna svarar som de tror 
att de förväntas svara. Nackdelen är att svaren kan bli mindre genomtänkta. När det gäller 
slutsatserna från undersökningen så finns det en risk att man bara belyser de aspekter som 
påvisar den tes man vill framföra. Ett större antal respondenter hade gett en mer rättvis bild hur 
medarbetare ser på grupplärande i en föränderlig värld. Uppsatsskrivarna valde både 
strukturerad och halvstrukturerad intervjuer vilket gav ett större bortfall av analysmaterialet. 
Detta gjorde analysarbetet betydligt svårare för uppsatsskrivarna. Tanken var att få bredd och 
inte lägga fokus på endast en organisation då upplevelsen av arbetsgruppen i relation till lärande 
var det viktiga (Bryman, 2011). 

RESULTAT 

Motivationella faktorer 

Motivationen inom arbetsgruppen berör både begrepp som utvecklingen av gruppen, individen 
och medarbetarnas känslor för lärandet och till individerna inom gruppen. Motivation anses 
vara en gemensam nämnare bland respondenterna som de upplevdes vara en fundamental 
egenskap som krävs hos varje medarbetare för att vilja läras av och tillsammans med sina 
medarbetare. Det som motivationen sporras utav är vad respondenterna själva upplever som 
viktig i sin arbetssituation för att känna en ytterligare drivkraft till att vilja utvecklas med sina 
medarbetare. Motivationen riktas främst mot; utvecklandet av färdigheter, att känna att 
individen samt gruppen växer, en känsla av meningsfullhet med vad som lärs och att individen 
upplevs trivas inom gruppen 

Nej men jag tror att det är jätteviktigt att trivas på sin arbetsplats. Att man hela tiden lär sig 
nånting.. att man har liksom nya mål och nånting att sträva för.. eller efter. Och när det gäller 
lärande är det väldigt viktigt att känna att det är meningsfullt och att det är kul åh spännande och 
att man får liksom en självförverkligande åh känna att man blir bättre på nånting också. 

Individuella utvecklingsmöjligheter upplevs av respondenterna begränsas utav hur gruppen 
som helhet utvecklas. Av respondenternas svar går det att urskilja hur gruppens möjligheter till 
att utveckla färdigheter ses som en central del i lärandet. Seminarier och kurser beskrivs som 
en effektiv metod i att både kunna samt byta arbetsmiljö och av det uppleva lärandet som 
attraktivt och kul. Det finns även situationer då respondenterna säger sig uppleva ett högre krav 
av motivation till utveckling när organisationen valt att implementera flera tillväga gångsätt för 
att utveckla individen och gruppen. Detta ges exempel som de möjligheter som finns att kunna 
åka på seminarier och kurser. Dock upplevs dessa motivationella faktorer både ligga båda på 
organisationens samtidigt som andra respondenter att drivkraften i att söka och gå på seminarier 
och kurser är individens eget ansvar. Dessvärre upplever flera respondenter att det finns stora 
brister i hur organisationen väljer att lägga fokus på arbetsgruppens lärande. Detta upplevs av 
respondenterna vara ett resultat av att organisationerna istället styrs av de lukrativa vinsterna, 
än att uppmärksamma de långsiktiga målen genom att ge stöd samt tillämpa strategier och 
visioner för att lära i grupp. 
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För det första så tyvärr så tänker dom mest .. för det mesta på siffror. Att det ska lixom se bra ut, 
att det alltid ska vara de.. det ytliga som ser bra ut. Ehmm.. och det är de mest dom fokuserar på 
en dom större problemen..så.. jag vet inte riktigt. Jag vet faktiskt inte.. jag tror inte att de kommer 
att bli bättre. 

Att organisationen har en strategi samt en delad vision av grupplärandet behövs enligt ett par 
respondenter för att stärka effektiviteten av att lära tillsammans med andra.  Ett försvagat 
tillvägagångsätt i att belysa de centrala delarna av grupplärandet funktion samt målsättning 
inom organisationerna beskrivs vara en hämmande faktor för att generera ett effektivt lärande. 
Grupplärandet upplevs hos flera respondenter som nedprioriterat då det beskrivs vara en stor 
brist på strategi, budget och planering ifrån organisationens sida. 

Det är väldigt sällan det finns läroplan eller läroprogram på plats. Iallafall när man gick i skolan 
då var ju liksom de .. nu är lärandet en mycket mer naturlig del. Men i dagens liksom samhälle 
där man efterfrågar resultat så blir ju oftast lärandet ned prioriterat. 

Förståelse för egen samt andras kompetens 

Upplevelsen av att belysa sin samt andras kunskap beskrivs av respondenterna som en viktig 
komponent för lärandet och gruppens funktion. När utbyte av erfarenheter sker så upplevs detta 
ha en effektiv funktion för sitt eget lärande och utveckling. Men emellanåt så upplevs 
kommunikationen mellan medarbetarna som svår. Det upplevs av respondenterna bero på en 
bristfällig kommunikationskanal mellan de anställda då kunskap beskrivs vara låsta till ett par 
individer inom gruppen. Respondenten upplever att detta kan bero på att den egna kompetensen 
ses som en vital för att belysa sin egen kunskap i relation till andras. På detta sätt upplevs den 
individuella kunskapen bli desto mer värdefull. Om därför medarbetaren väljer att sprida vidare 
kunskap inom gruppen upplevs detta vara en nackdel för medarbetaren då kunskapen inte längre 
blir individbunden.   

Jag tror att vissa kollegor inte delar med sig av information.. vill inte dela med sig för att man vill 
försvara sin position. Så fort du delar med dig av .. av .. av det du vet blir du också mer utsatt .. 
eh.. du blir ju mindre unik och mindre värdefull. 

Kompetens som enbart fastnar hos ett par nyckelpersoner inom gruppen upplevs av 
respondenterna som negativ. Både kortsiktigt och långsiktigt då gruppens 
utvecklingsmöjligheter och potential blir drabbade av att kunskapsdelningen upplevs som låst. 
Men också på lång sikt när nyckelpersonerna väljer att lämna organisationen och ta kunskapen 
vidare. När väl kunskapen delas så upplevde respondenterna att det gynnade hela gruppen ur 
flera perspektiv. Både av att gruppen upplevde då få en betydligt bättre sammanhållning samt 
att de upplevde sig få en bättre chans till att utveckla gruppens potential. Ett annat perspektiv 
som synliggjordes var att ett par respondenter upplevde att medarbetarnas kunskap och 
erfarenhet gav gruppen en tidsmässig vinst. Detta förklaras såhär utav en av respondenterna. 

För att man slipper ta massa felsteg och misstag för att komma till resultat. Man tar bara efter mån 
annan som har gjort alla dom misstagen och som kommit fram till vad som är det rätta sättet att 
lösa ett problem (...) och då lär man sig direkt utav dom erfarenheterna så slipper man uppfinna 
hjulet igen. 

Gruppdynamiken beskrivs av respondenterna som en effektiv funktion i att skapa ett nytt 
förhållningssätt till hur man ser på egen och andras kunskap. Att tillsammans med andra kunna 
föra dialoger och på så sätt få in nya infallsvinklar av sina medarbetare upplevs som ett effektivt 
tillvägagångssätt i att belysa och se på problem och lösningar ur andras infallsvinklar.  
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Man kan lära sig av varandra eftersom man ligger på olika kunskapsnivåer.. där liksom alla kan 
olika saker..det är då man kompletterar varandra. 

Samspel och kommunikation 

Denna del av lärandet berör gruppmedlemmarnas delaktighet i handling och kommunikation. 
Det upplevs av respondenterna finnas två bristfälliga kommunikationskanaler som antingen 
berör kommunikation emellan medarbetare och medarbetare, eller medarbetare och chef. 
Emellan medarbetarna upplevs det finnas skillnader i vem man vill läras utav. Detta berör tre 
aspekter; lättsamma och trevliga medarbetare, medarbetarens ålder samt erfarenhet och 
kompetens och trygghet och trivsel på arbetsplatsen. 

Lättsamma och trevliga kollegor  

Kommunikation och samarbete inom gruppen upplevs styras av medarbetarnas personliga 
relationer till sina medarbetare. Trevliga kollegor beskrivs vara en viktig komponent 
som upplevs av respondenterna bero på en ökad trivsel och sammanhållning till sina 
medarbetare. Respondenten beskriver hur en vänskaplig nivå skapar trygghet och uppmanar till 
ett lärande under vardagsbasis. 

Det är lite lättare.. man är mer öppen. Man kan lära sig lite fortare faktiskt än att det bara är jobb 
jobb jobb..  tror jag. Då är man liksom bekväm med personen och då vågar man fråga fler gånger 
än bara två liksom.. känns det som. 

En annan respondent upplever det såhär; 

De man gillar att kommunicera med är ju folk som.. som delar med sig och som är liksom 
framåtglada och inte sitter och håller på information och så finns det på individnivå.. personer som 
man tycker är trevligt att prata med. 

Medarbetarens ålder samt erfarenhet och kompetens 

Funktionen av samspelet samt vem som upplevs vara betydande för en effektiv kommunikation 
och lärande beskrivs av respondenterna beröra medarbetarens generation. Det upplevs av 
respondenterna finnas olika kategorier av liten samt stor kompetens inom gruppen. De 
medarbetare som har en liten kompetens beskrivs av ett par respondenter som otillräckligt för 
att en kunskapsdelning sinsemellan ska ske. Dock upplevs de som besitter en stor kompetens 
vara mer attraktiva för medarbetarna att vilja lära utav. En högre ålder upplevs ha ett samband 
med längre erfarenhet och därav en betydligt större kompetens än vad de yngre medarbetarna 
har.   

Eh jag lär mig av folk som är äldre och tar till information för situationer i som jag kan hamna i 
själv sen. I situationer och erfarenheter alltså. 

Trygghet och trivsel på arbetsplatsen 

Trygghet och öppenhet upplevs av medarbetarna som en viktig del för att främja en god 
kommunikation Tryggheten styrs av arbetsklimatet inom gruppen samt chefen varpå en 
öppenhet i att våga fråga uppmanar till att vilja att lära. Detta då inga frågor varken upplevs 
som besvärliga eller dumma. De respondenter som upplever ett tryggt arbetsklimat tror att det 
dels beror på stämningen, kollegorna emellan samt hur organisationen på ett effektivt sätt 
implementerat en strategi som skapat ett arbetsklimat där trygghet ses som en central del i att 
främja gruppens lärande.  



22 | P a g e  
 

 

Jag upplever att det fungerar bra och att den är öppen.. asså man.. man .. den är väldigt fri åh.. att 
komma med idéer och komma med åsikter (...) Dom vill att arbetsplatsen hela tiden ska utvecklas 
till det positiva.. vilket gör att de uttryckt sig i att vi ska vara öppna och gärna komma med idéer 
och knacka på och säga vad vi tycker och tänker. 

TOLKNING 

Drivkraftsdimensionen 

Det upplevs hos respondenternas finnas olika drivkrafter inom arbetsgruppen som antingen 
inverkar positivt eller negativt på lärandet. Illeris (2007) betonar hur vilja och känslor skapar 
motivation hos individen som uppmanar medarbetaren till att skapa förändring när upplevelsen 
av en otillräcklig arbetsgrupp ligger i vägen för lärandet. Då det upplevs finnas brister i 
arbetsgruppen men en vilja att öka på grupplärandets potential så kan detta vara en anledning 
till varför respondenterna upplever både en brist av en effektiv arbetsgrupp men en drivkraft till 
att göra den starkare. Illeris (2007) betonar hur en otillräcklig kunskap driver individen till att 
motiveras. Arbetsgrupperna upplevs idag som relativt osäkra. Detta då flera av respondenterna 
emellanåt känner en otillfredsställelse som beror på en frånvaro av att känna meningsfullhet, då 
organisationen inte tillämpar tillräckligt med stöd för grupplärandet. Samt det sociala samspelet 
med brister i kunskapsdelning och utvecklingsmöjligheter. Dock så tyder respondenternas 
utsagor om att det idag behövs stöd både ifrån medarbetarna men även också ifrån gruppledaren 
för att arbetsgruppens funktion och potential ska öka.  

Ansvar för arbetsgruppens utvecklingsmöjligheter upplevs både ligga hos den enskilda 
medarbetaren men även hos arbetsledaren. Varför respondenterna väljer att lägga ansvaret på 
enskilda individer istället för arbetsgruppen som helhet kan bero på att de har lättare för att 
argumentera för den enskilda individens felsteg (om de upplever deras prestation inom 
arbetslaget som otillräckligt). Illeris (2007) betonar hur motivation och drivkrafter ökas när 
individen upplever en otillräckligt som triggar till förändring. Dels kan respondenternas sätt att 
synliggöras andras fel vara en konsekvens av de motivationella bristerna som finns inom 
arbetslaget. Om respondenten inte upplever en meningsfullhet av grupplärandet, då lukrativa 
vinster ligger organisationen närmare, trivs med sina kollegor eller upplever ett bortfall av stöd 
till utvecklingsmöjligheter. Konsekvensen av detta kan bli att de då istället omedvetet eller 
medvetet, pekar ut de personer som inverkar negativt på respondentens eget välmående och 
utvecklingsmöjligheter.  

Innehållsdimensionen  

Det upplevs av respondenterna finnas en förståelse för hur kunskap och erfarenhetdelning 
inverkar antingen positivt eller negativt för arbetsgruppens betydelse. Delad kunskap och 
erfarenhet upplevs frambringa en bättre sammanhållning, öka på gruppens potential och öppna 
upp nya dimensioner och infallsvinklar för gammal som ny kunskap så upplevs även 
medarbetaren få en annan inblick om sig själv och andras funktion inom arbetsgruppen. Illeris 
(2007) menar på att det är först då individen kan nå en djupare förståelse för sin egen 
funktionalitet inom gruppen. Kunskap och erfarenhetsdelning mellan medarbetarna kan i 
relation till Illeris (2007) teori utveckla en djupare förståelse hos respondenten för sina 
medarbetares olikheter. Detta kan utveckla individens synsätt och förståelse för andras 
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kunskaper och erfarenheter vilket i sin tur kan leda till en ökad förståelse för sin egen och andras 
roll i grupplärandet. Möjligtvis kan detta bygga broar emellan medarbetarna, där dialog, 
kunskapsdelning och sammanhållning blir en central del som medarbetaren vill stärka. Utan en 
spridning av medarbetarnas erfarenheter och kunskap så skulle istället individens egna 
erfarenheter ses som centrala vilket då möjligtvis kan leda till ett svårare sätt för individen att 
samarbeta på, ge stöd till andra i arbetsgruppen och utveckla ny kunskap (då andras 
infallsvinklar förbises).   

En djupare förståelse för sin omgivning och sina medarbetare förbättrar gruppens sätt att 
utveckla ny kunskap och kompetens på. Illeris (2007) belyser nyckelord som minne, förståelse, 
kunskap och färdigheter. Då respondenterna upplever att medarbetare inom arbetsgruppen 
håller erfarenhet och kunskap låsta så upplevs detta vara en stor nackdel för gruppens 
sammanhållning, kommunikation samt gruppens möjlighet till att utveckla ett hållbart lärande. 
Att organisationen behöver tillämpa metoder som skapar ett bättre förhållningsätt till andras 
kunskap och erfarenhet upplevs i detta avseende vara centralt. Då det idag tyder på att gruppen 
upplever att kunskap som blir delad även blir förlorad (då medarbetaren inte längre själv sitter 
på kunskapen) så behöver organisationen på ett tydligare sätt belysa gruppens styrkor. 
Medarbetarna behöver få en djupare förståelse för hur delad kunskap stärker gruppen för att 
motverka att kunskapen blir låsta till ett par inom gruppen.  

Samspelsdimensionen  

Det sociala samspelet upplevs vara en viktig komponent för att skapa förutsättningar till ett 
öppet arbetsklimat. Under innehållsdimensionen beskrevs ett positivt arbetsklimat ha samband 
med en ökad förståelse för medarbetarnas kompetens och erfarenheter. Det upplevs även finnas 
faktorer inom denna dimension som inverkar positivt eller negativt på arbetsmiljön. Handling, 
kommunikation och samarbete är de tre nyckelbegreppen som Illeris (2007) betonar i 
samspelsdimensionen. Upplevs kommunikationen som bra, beskrivs arbetsklimatet och 
kommunikationen som öppet och effektivt. Detta då man vågar ställa frågor och hålla en 
vänskaplig ton till varandra.   

Organisationens vision och organisationskultur ses som en faktor som kan skapa möjligheter 
för en bra arbetsmiljö. Detta då en delad vision om ett öppet klimat inom arbetsplatsen och 
arbetsgruppen sätter ramar för hur öppenhet främjar på medarbetarnas sätt att våga samt vilja 
öppna sig. Då respondenten upplever att en vision om ett fritt och öppet arbetsklimat skapar 
spelrum för nya idéer och frågor upplevs lärandet som en central del och som bör synliggöras 
hos alla. Ingen upplevs i detta avseende mer eller mindre värd att lyssnas på då delaktighet och 
öppenhet är en del utav organisationskulturer. Illeris (2007) beskriver denna dimension som en 
grundsten i att implementera handlingar. Idag upplevs handlingarna inom gruppen stanna av 
när den sociala konstruktionen samt mentala modeller skapar svårigheter när man endast ser 
upp till vissa inom gruppen, i relation till att lära. En hög ålder upplevs sätta förutsättningarna 
för medarbetarens erfarenheter och kompetens. Dels då åldern tyder på att man har hunnit 
jobbat längre, samlat på sig flera erfarenheter och mer kunskap.  

Tolkningsdiskussion  

Vilka förutsättningar finns för arbetsgruppen och grupplärandet och vad är det som gör att 
medarbetarna upplever de som antingen positivt eller negativt? Organisationens vision och 
arbetskultur upplevs som en grund till att skapa förutsättningar för det långsiktiga målet, det 
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vill säga ett hållbart lärande. En organisationskultur som betonar lärandet som öppet, fritt och 
tryggt sätter nya förutsättningar till att våga och vilja läras av sina medarbetare. Illeris (2007) 
menar på att varje medarbetare inom gruppen anses ha en aktiv roll i att samverka, 
kommunicera och handla. Då det verkar brista inom just dessa områden hos arbetsgruppen 
skapar det i sin tur sämre förutsättningar för lärandet. Organisationen idag behöver tillämpa 
stöd och strategier till att samverka dessa delar och göra de starka. Detta då det finns ett 
samband mellan de fyra begreppen; organisationskultur; arbetsmiljö, arbetsgruppen och 
hållbart lärande. Organisationskulturen skapas utifrån vilken vision och strategi företaget har 
implementerat inom organisationen. Det är även inom organisationskulturen själva grunden till 
lärandet finns, samt alla de förutsättningar som i sin tur kan generera ett hållbart lärande 
Organisationskulturen sätter grunden för hur kollegorna ser på lärandet och utvecklandet utav 
den. Dels krävs det av organisationen en delad vision om dialogens betydelse som uppmanar 
medarbetarna till att våga fråga samt vilja utvecklas. Men det krävs också en målinriktad 
strategi med lärandet i fokus ur både ett kort samt ett långvarigt perspektiv. Detta kan ifrån 
organisationens sida möjliggöras genom att tillgodose grupplärandet med både stöd och 
ekonomiska förutsättningar för att skapa ett effektivt och hållbart lärande. Finns det redan på 
förhand en dialog mellan de anställda där organisationen satt en stark värdegrund för 
grupplärandet och medarbetarna där exempelvis delning av kunskap, erfarenheter och 
kommunikation ses som centrala delar hade respondenterna haft en positivare syn på lärandets 
funktion. Arbetsgruppens lärande av varandra skulle då se annorlunda ut och inte begränsas till 
ett par individer inom organisationen. Detta då organisationskulturen uppmanat till ett ge och 
ta klimat som riktas till alla inom gruppen. Detta skulle kunna generera att lärandet ses som en 
betydligt mer dimensionell komponent där kunskap inte endast upplevs finnas hos ett par inom 
gruppen, men hos hela gruppen som helhet. Motivationella faktorer är vad som Illeris (2007) 
beskriver som en viktig komponent för lärandet och vad som uppsatsskrivarna upplever i denna 
studie behövs inom samtliga kategorier, organisationskulturen, arbetsmiljön, arbetsgruppen och 
hållbart lärande. Då motivationen är en kraft som inverkar på individens beteende för lärandet 
i stor grad och som styrs av organisationens förutsättningar till att motivera de anställdas 
arbetskultur, uppleva meningsfullhet i arbetsgruppen samt känna trivsel och 
utvecklingsmöjligheter i arbetsmiljön och ett hållbart lärande. 

DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att utöka kunskapen om betydelsen av arbetsgruppen för 
lärandeprocesser ur ett hållbart lärandeperspektiv, i en organisation som befinner sig i en 
förändringsprocess. I detta avsnitt redovisas studiens resultat i relation till de vetenskapliga 
artiklarna vilket redovisas under fyra kategorier; arbetsmiljön, delaktighet och kommunikation, 
det sociala samspelet samt motivation och drivkrafter. Avslutningsvis kommer förslag till 
vidare forskning. 

Arbetsmiljön och framförallt arbetskulturen är vad som idag inverkar på grupplärandets 
kommunikation, dialog och samspel. Tseng och Yeh (2013) beskriver arbetsmiljön som en vital 
del och om bristfälligheter finns, påverka grupplärandet negativt. Det har i denna studie gått att 
urskilja hur ett främjande läroklimat och en stark arbetskultur som tidigt implementerat ett 
aktivt stöd till medarbetarnas utveckling och kunskap upplevs ge respondenten en vilja och 
våga attityd till att se grupplärandet som en funktion i att kunna utveckla sin egen samt gruppens 
lärprocesser. Backström (2004) menar på att organisationer idag behöver öka sin förståelse för 
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den dynamik ett lärande i grupp kan tillföra organisationen och det egna lärandet. Medarbetarna 
upplevs inte bara se på grupplärandet som en negativ del av lärprocessen men också som en 
positiv komponent i att utveckla eget lärande genom att få nya infallsvinklar. Då respondenterna 
idag upplever att organisationen belyser lukrativa vinster som en viktig del av att utveckla 
organisationen framåt så medför detta konsekvenser för grupplärandet. Detta då organisationen 
väljer att centralisera utvecklingen av organisationen till de som ligger utanför gruppens 
lärprocesser. Konsekvensen av detta blir att medarbetarna kan och känner en brist av 
meningsfullhet då deras lärande känns bortprioriterat. Att stärka organisationen ses istället inte 
som en del utav att stärka individen och gruppen men att istället fokusera på produkten. 
Organisationerna idag behöver bli mer delaktiga och informativa i sitt arbetssätt. Detta för att 
forma fram en arbetskultur som stödjer grupplärande både kortsiktigt och långsiktigt. Det 
behövs en implementerad strategi för att utveckla samt hålla kvar lärandets funktion på 
arbetsplatsen för att kunna skapa en framtidsstark organisation genom att både värdera 
grupplärandets funktion (Moore, 2015; Ruhizan & Saemah, 2011) samt uppmärksamma de två 
skilda lärprocesserna som Dangelo och Brunstein (2014) definierar som målstyrt och 
utvecklingsstyrt lärande.  

Delaktighet och kommunikation skapas utifrån ett öppet förhållningssätt till att dela på 
medarbetarens erfarenheter och kunskap (Backström, 2004; Raes et al., 2015) 
Kommunikationen som idag upplevs fattas då verbal interaktion emellanåt upplevs bristfällig 
har en negativ effekt för möjligheten att skapa ett effektivt grupplärande (Raes et al., 2015; 
Ramanujam & Goodman, 2011), Kunskapsdelning, delaktighet och kommunikation är vad som 
idag upplevs vara ett besvärligt för att utveckla ett grupplärande under vardagsbasis samt ur 
perspektivet ett hållbart lärande. Det upplevs vara flertalet brister inom kunskapsdelningen då 
studien uppmärksammat att det finns svårigheter i att våga samt vilja dela på erfarenhet, 
kunskap och kompetens. Men då kommunikation styrs av en effektiv dialog som sker genom 
att medarbetarna kan dela och informera om sina erfarenheter (Backström, 2004) så blir 
konsekvensen av en sluten kommunikation något som inverkar på lärandet och utvecklingen av 
gruppen. Sluten kunskap är ingen kunskap medan delad kunskap blir allas kunskap. Allas 
kunskap bör i detta avseende ses som en viktig komponent för lärandet vilket Ramanujam och 
Goodman (2011) betonar som fundamentalt för att hålla kunskapen central och levande för att 
i ett framtidsperspektiv kunna bibehålla, memorera och sedan återge ny kunskap vid ett senare 
tillfälle. Idag upplevs respondenterna rikta lärande, dialog och kunskapssökning begränsat till 
endast ett par medarbetare inom gruppen. Detta då respondenterna antingen upplever ett 
effektivt lärande till de som delar med sig av kunskap och inte håller den låst eller så beror det 
på att respondenten upplever att vissa inom gruppen har mer kunskap att ge. Delaktighet är vad 
som Raes et al. (2015) betonar som grunden i ett effektivt lärande som skapas utifrån integration 
och delaktighet bland samtliga av gruppens medlemmar. När kunskap upplevs som mer eller 
mindre värd hos vissa medarbetare kan detta försämra både integration och delaktighet då 
medarbetarna upplever att alla inte upplevs vara lika värda vilket kan resultera i att 
medarbetaren tar ett steg tillbaka. arbetare som upplever att deras kunskap inte blir använd 
upplevelse utav att deras erfarenhet, Hur detta inverkar på gruppens lärande ur ett hållbart 
lärande perspektiv kan resultera i att medarbetare blir medvetna om att kunskapsdelning inte 
handlar om att lyssna på alla utan begränsa sig till de mest erfarna och kompetenta. Av det går 
en stor del av grupplärandets funktion förlorad och kunskap ses mer som ett maktmedel för att 
höras och kunna inverka på arbetsgruppen. Detta skulle stärka bilden av att kunskap är makt 
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och av det hållas ännu hårdare bland de som redan inte vill dela med sig av kunskap men också 
av de som idag delar med sig utav den. 

Det sociala samspelet med fokus på dialog och interaktion har i flera aspekter upplevts som en 
otillräcklig komponent som hämmar arbetsgruppen chanser till att kunna skapa de bästa 
förutsättningarna till ett aktivt lärande inom grupperna. Corrigan et al. (2014) och Veestraeten 
et al. (2014) såg samband med hur ett effektivt lärande kunde sammanlänkas med hur 
medarbetarnas sociala sammanhållning såg ut samt effektiviteten av grupplärandet. Vilka 
metoder som idag finns för att skapa bättre förutsättningar för den sociala biten är svårtydd, då 
fokusen inte legat på det vare sig i syfte eller frågeställning. Organisationen behöver sätta ett 
större fokus på grupplärandet funktion, syfte, möjligheter och mål. Detta för att tillgodose de 
anställda med en ytterligare dimension om hur grupplärandet kan ses som en lösning till att öka 
på organisationens kunskap samtidigt som de behövs en medvetenhet kring organisationens 
ansvarsområde. Backström (2004) upplevde i sin studie hur organisationer hade svårt för att 
tillämpa nya metoder och därför föll lätt tillbaka till hur organisationen alltid arbetat på. Moore 
(2015) beskriver det som en konsekvens av att organisationer idag styrs av de ekonomiska 
målsättningarna och inte av de som hör till medarbetarnas lärande. Nya metoder och läromedel 
blir lätt åsidosatta när det redan finns implementerade arbetssätt inom organisationen. Därför 
behövs metoder, strategier och visioner ses över för att uppmärksamma grupplärandet som en 
aktivitet som behövs underhållas och stödjas, Corrigan et al. (2014) uppmanar till att 
organisationer behöver implementera nya förhållningssätt för att dagens organisationer ska 
kunna få ett hållbart lärande. Om hållbart lärande är en del av organisationens vision och 
målsättning så behövs det utvecklas nya förhållningssätt som främjar lärandet till att utvecklas 
och bli bättre. Speciellt då respondenterna upplever att det inte finnas vare sig en metod eller 
strategi för att stödja, utveckla och skapa ett hållbart grupplärande. 

Motivation och drivkrafter upplevs som en genomgående nämnare som antingen hämmar eller 
stärker på upplevelsen av lärandet. Tseng och Yeh (2013) drar samband mellan arbetsmiljö och 
medarbetarens motivation. Om arbetsmiljön känns hämmande, vilket i deras studie berörde 
avsaknaden av ett “in real life” lärande så pekade resultaten på att grupplärandet blivit mer 
effektivt och medarbetarna kunnat se varandra. I denna studie hade samtliga respondenter ett 
deltagande med varandra på arbetsplatsen. Samtliga kunde därför samtala och se sina 
medarbetare under hela grupplärandets gång. Detta upplevdes dock inte inverka positivt på hur 
upplevelsen av arbetsmiljön inom detta avseende kändes bättre, trots en "riktig" delaktighet på 
plats. Motivationen idag ökas och sänks framför allt av ett återkommande begrepp som är 
utveckling. Utveckling berör antingen gruppmedlemmarnas individuella 
utvecklingsmöjligheter eller gruppens. Idag verkar det ligga en ambivalens i vem som ansvarar 
för motivationen "att utvecklas". Detta beskrivs antingen falla under eget ansvar eller 
gruppledarens. Backström (2004) delar upp på motivationella faktorer i inre samt yttre. De inre 
är de som medarbetaren i större grad har egen kontroll över medan de yttre ligger mer på 
organisationens ansvarsområde. Vilka konsekvenser detta kan ha för ett lärande i en 
arbetsgrupp har i denna studie kunnat studeras då respondenterna upplevde en ansvarsnivå som 
både berört det individuella ansvarsområde, men framför allt det ansvar som faller under 
organisationen. Detta kan bero på den omtalade bristen av en effektiv sammanhållning inom 
gruppen. En bättre gemenskap, ett större ansvar för sig själv och sina medarbetare samt en delad 
vision om grupplärandets funktion, process och målbild skulle kunna ändra på perspektivet "vi 
mot dom". 
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Reflektioner 

Denna studie har öppnat upp många nya frågor och tankar men har också ökat på vår förståelse 
med fokus på gruppens betydelse i en lärprocess. Genom att skapa en fram och tillbaka rörelse 
mellan respondenternas upplevelser av fenomenet grupplärande har upplevelserna skapat delar 
i form av kategorier som tillsammans med teori, analys och tolkning skapat en helhet och av 
det besvarat studiens syfte och frågeställning. Kortfattat pekar denna studie på att 
organisationskulturen sätter ett förhållningssätt till lärandet där uppmaning av dialog och 
kommunikation ses som en central del i att påverka lärandet positivt. Gruppens betydelse för 
lärprocesserna kan delas upp i två kategorier. Den främjande delen av ett grupplärande är att 
det finns dynamik vilket öppnar upp nya infallsvinklar hos medarbetarna. Hämmande faktorer 
begränsar lärandet och beror på ett par saker. Kunskapsdelning är både begränsad till att 
medarbetarna vill hålla kunskapen individbunden eller att kunskapen relateras som en effekt av 
medarbetarens ålder och erfarenhet vilket är negativt för gruppen då endast ett par individer 
upplevs som centrala för grupplärandet. Organisationens ansvarsområde ligger i att 
implementera strategier, stöd och goda utvecklingsmöjligheter för grupplärandet. Illeris (2007) 
synliggör hur de tre dimensionerna är av samverkan, och utan den ena dimensionen så kan inte 
ett effektivt lärande uppstå. Förutsättningarna som fattas idag är att de tre dimensionerna 
upplevs som mer eller mindre starka. Men då Illeris (2007) betonar att samtliga dimensionerna 
behövs vara uppfyllda begränsar detta respondenterna till att uppleva ett effektivt lärande.  

Vidare forskning 

Det vore intressant att utvärdera detta igen om några år för att se hur stor genomslagskraft 
pedagogiken och hållbart lärande har inom organisationer (om det skapat bättre kommunikation 
för medarbetarna samt högre delaktighet). Skulle det då finnas strategier för att utveckla ett 
effektivt lärande i ett hållbart perspektiv och i sådana fall vad upplevs vara betydande faktorer 
som organisationer behöver aktivt arbeta med för att skapa förutsättningar för det? I relation till 
detta hade det även varit intressant att studera om olika tillvägagångssätt samt strategier kan 
inverka på grupplärandet. Vidare hade det varit kul att få observera medarbetare inom en och 
samma organisation och på så sätt få tre perspektiv av grupplärandet både genom att studera 
medarbetarna, ledarens, samt hur uppsatsskrivarna som observatörer upplever de olika 
dimensionerna av fenomenet “grupplärande under förändring i relation till hållbar utveckling”. 
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Bilaga 1. Intervjubrev 

Tack för att Du har valt att delta i undersökningen! Den här undersökningen tar mellan 20-30 
minuter. Jag vill återigen försäkra dig om att du är anonym och att svaren kommer att behandlas 
konfidentiellt. Din medverkan i undersökningen är anonym och helt frivillig. Du kan när som 
helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

Undersökningen kommer att presenteras i en kandidatuppsats vid Blekinge Tekniska Högskola 
men inriktning Pedagogik och kommer inte användas i några andra syften. 

Med Vänliga Hälsningar 

Ida Zamzad 

Cleo Norman 

 

 

Bilaga 2. Intervjufrågor 

1.  Hur upplever du nya förändringar på din arbetsplats? 

2.  Hur ser du på att lära ny kunskap av dina medarbetare (i den gruppen du jobba inom)? 

3.  Upplever du att du kan läras av och tillsammans med dina kollegor på din arbetsplats? 

4.  Organisationer är ju i ständig förändring och måste ligga långt fram i utvecklingen, hur 
påverkar det ditt lärande på arbetsplatsen? (Blir det hållbart lärande eller måste man ständigt 
förändra sig?) 

5.  Upplever du att andra på arbetsplatsen kan ta en del av ditt lärande? 

6.  Hur är din inställning till att lära av dina kollegor på arbetsplatsen? 

7.  Upplever du att det finns en skillnad i att lära i grupp till skillnad från att lära individuellt? 

8.  Vad krävs, tycker du, för att ditt lärande tillsammans med andra ska bli positivt? 

9.  Upplever du att miljön du vistas i inverkar på vad du lär dig? Beskriv gärna hur. 

10.  Hur upplever du att kommunikationen inom gruppen (som du lär utav) fungerar? 

11.  Upplever du att lära av andra, är ett effektivt sätt att lära dig på? Varför/ varför inte? 

12.  Upplever du ditt lärande tillsammans med andra som effektivt? Finns det något som kan 
förbättras? 
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